
 
 

 

Правила на промоционална кампания „Спечели с MyFin“ (Правила) 

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на 

промоционална кампания „14-ти февруари с MyFin” (“Промоцията“) и уреждат отношенията 

между Организатора и физическите лица, участници в Промоцията. 

1. Организатор: „Майфин“ ЕАД, ЕИК 206066023, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. 

Драган Цанков № 37 (накратко „MyFin“). 

2. Участници в Промоцията: 

В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в 

периода по т.3 са извършили плащане с приложението  “MyFin” на стойност минимум 30 лв. и са 

отбелязали в коментар свой приятел в социалните мрежи Facebook и/или Instagram.  

3. Периоди на кампанията: 

• начало:   01.02.2023 г.  

• край:       13.02.2023 г. включително. 

4. Механизъм на провеждане на кампанията:  

Играта се провежда на официалните страници на MyFin във Facebook и Instagram на следните 

адреси: https://facebook.com/myfinbulgaria/ и  https://instagram.com/myfinbulgaria/. Всеки 

потребител, който е извършил плащане на стойност минимум 30 лв. в приложението  „MyFin” и е 

отбелязал приятел в социалните мрежи в рамките на периода на кампанията посочен в точка 3, има 

право без да е необходима допълнителна регистрация автоматично да участва в тегленето за 

спечелване на страхотни награди. 

5. Награди: 

1. 1 брой парична награда от 100 лв. по сметката си в MyFin за всяка платформа. 

2. 5 броя дигитални ваучери на стойност 50 лв. предоставени от нашите партньори CASAVINO. 

Валидност на ваучера 3 месеца считано от 14.02.2023 г. 

3. Всички дееспособни физически лица, които в периода по т.3 са се регистрирали успешно в “MyFin” 

с код MF131313 Получават 10 лв, бонус по сметката си в MyFin. 

*успешно завършена регистрация – регистрация, верифицирана със сканиран документ за 

самоличност и селфи, направено на момента. 

След приключване на кампанията по т.3 по-горе от тези Правила, ще бъдат изтеглени пред комисия 

на случаен принцип чрез специализиран софтуер сред всички участници, изпълнили условията за 

участие описани в т.4. имената на 1 участник за спечелване на паричната награда и 5 участника за 

спечелването на дигитални ваучери от CASAVINO за всяка социална платформа. 

Дата на теглене на печелившите участник на голямата награда е на 14.02.2023 г.  

5.1. Наградите от т.5 са отделно за всяка платформа /Facebook и Instagram/ 

https://facebook.com/myfinbulgaria/
https://instagram.com/myfinbulgaria/


 
 

 

5.2 След изтеглянето на печелившите, Организаторът уведомява спечелилите участници и осигурява 

наградите. 

6. Допълнителни разпоредби.  

6.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиентът няма възможност да участват в 

промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите 

подизпълнители. 

6.2. Настоящите Правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на 

Промоцията и са свободно достъпни на адрес: www.myfin.bg/news през целия период на 

Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. 

6.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като 

промените влизат в сила от оповестяването им на адрес www.myfin.bg/news Организаторът има 

право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства 

или бъдат констатирани злоупотреби, или нарушения на Правилата. В тези случаи на участниците 

не се дължи компенсация. 

Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на 

процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, 

природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора 

относно периодите на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с 

изпълнението на активността на участниците. 

6.4. Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на 

провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с изпълнението на 

активността на участниците. 

6.5. В тегленето за разпределяне на наградите нямат право да участват потребители на Facebook и 

Instagram , които: 

- не спазват настоящите Правила и условия за участие в играта; 

- използват фалшиви, неоторизирани или дублирани профили във Facebook и Instagram; 

- използвали са нецензурни или обидни думи, или изрази. 

6.6 При въпроси относно дигиталните ваучери предоставени от нашите партньори CASAVINO е 

необходимо да се свържете директно с тях по имейл vinoto@casavino.bg или чрез телефонно 

обаждане на 0885 59 00 59. Работното им време е 9:00 - 18:00. 

7. Данни 

7.1. С изпълнение на условията на Правилата се счита, че участникът заявява съгласието си за участие 

в промоционалната кампания, приема условията на настоящите Правила, както и дава съгласието 

си данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на промоционалната 

кампания, при условията на съответния сключен между него и Майфин ЕАД договор за ползване на 

„MyFin” и предварителна информация относно обработване на лични данни съгласно чл.13 и чл.14 

mailto:vinoto@casavino.bg
tel:0885%2059%2000%2059


 
 

 

от Регламент (ЕС) 2016/679, която Организаторът осигурява на разположение на интернет 

страницата си на адрес https://myfin.bg/BG/News.html 

Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на страницата на Майфин на адрес 

www.myfin.bg , както и на https://facebook.com/myfinbulgaria/ ,  

https://instagram.com/myfinbulgaria/, след дадено предварително съгласие от негова страна. 
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