ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА
„Бай, бай на Петък 13“ ОТ ДЗИ
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „Бай Бай на Петък 13“ и
допълнителна награда
1.1. Промоционалната инициатива на www.baibai13.com „Бай бай на Петък 13“ с допълнителна
награда (наречена по-долу за краткост „Инициативата“) е организирана от „ДЗИ –
Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 121518328 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
Витоша 89Б, представлявано от Коста Чолаков – Главен изпълнителен директор и Евгени
Бенбасат, Изпълнителен директор, за краткост по-долу наречено “Организатор”.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
2.1. Периодът на участие в Инициативата, в лендинг страницата на ДЗИ, намираща се на
интернет адрес www.baibai13.com, е от 12:00 ч. на 03.05.2022 г. до 23:59 ч. на 12.05.2022 г. и
съгласно правилата в т.5.1 от настоящите Общи условия.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА
3.1. Инициативата се организира и провежда от Организатора в интернет пространството на
територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Участник в Инициативата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с
местоживеене на територията на Република България, което няма активно действаща
застрахователна полица „Закрила“ и което в периода на участие е посетило www.baibai13.com,
и успешно се е регистрирало и получило информационната брошура на ДЗИ, съдържаща
индивидуален код.
4.2. За участие в Инициативата не се изисква закупуване на продукт или услуга или
предоставянето на какъвто и да е залог.
4.3. В Инициативата нямат право да участват:
4.3.1. лица, ненавършили 18 (осемнадет) години;
4..3.2. физически лица, които прекратяват действаща полица, с цел сключването на нова – с
промоционалната отстъпка.
4.3.3. юридически лица;
4.3.4. служители на “ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД, ДЗИ „Животозастраховане“ (Организатора)
както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).
4.3.5 служители на други дружества на KBC Груп в България, а именно ОББ, както и членове на
техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).
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ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА
5.1. Инициативата ще бъде активна на интернет адрес www.baibai13.com, в период от
03.05.2022 г. до 12.05.2022 г.
5.2. Инициативата дава възможност за:
5.2.1. Еднодневна промоционална акция за сключване на застраховки „Закрила“, с начало
00:00 часа на 13.05.2022 г. и край 23:59 часа на 13.05.2022 г.
В рамките на промоционалната акция клиентите имат възможност да сключат застраховка
„Закрила“ с отстъпка от 30% в рамките на деня 13 май 2022 г. през удобния за тях търговски
канал, а именно:
•
•
•
•

Всеки офис на ДЗИ
Агенти
Клонове на ОББ
Брокери

5.2.2. Посетилите на интернет сайта на инициативата www.baibai13.com , които не могат да
сключат застраховка на 13.05.2022 г., имат възможност да направят регистрация, чрез която да
получат индивидуален код за отстъпка с валидност от 14.05.2022 г. до 31.05.2022 г.
5.3. Участието в Инициативата се реализира в периода по т.2.1. по-горе, чрез:
5.3.1. Успешно регистриране и получаване на информационната брошура на ДЗИ, съдържаща
индивидуален код, чрез попълване на данните във формуляра за регистрация, намиращ се на
www.baibai13.com. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Инициативата със своето
истинско име, което следва да удостовери с представяне на официален документ за
самоличност, в случай, че е спечелил наградата.
5.3.2 Печелившият участник се определя в рамките на 14 работни дни след изтичане на
периода на Инициативата – 12.05.2022 г. на лотариен принцип и в присъствието на нотариус.
5.3.2.1. С приемането на настоящите общи условия участникът се съгласява и декларира, че
разбира, че участва в организирана от Организатора Инициатива в уебсайта www.baibai13.com.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
6.1. Наградата в Инициативата е 1 (един) брой Тонколона “Klipsch The Three II matte black”.

ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА
7.1. След провеждане на тегленето, ще се предостави една награда на лотариен принцип сред
участниците, приели настоящите общи условия и получили информационна брошура на ДЗИ,
съдържаща индивидуален код. При отказ на изтегления печеливш да получи награда, за
печеливш се счита следващият резервен участник.
7.2. Всеки Участник, за който са налице условията, описани в ЧАСТ 4 и 5 от настоящите Общи
условия, участва за награда.
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7.3. Наградата не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.
7.4. Тегленето на наградата ще се извърши на случаен принцип, в присъствието на трима
представители на организатора и нотариус, които удостоверяват резултатите от тегленето и
подписват протокола с изтегления уникален идентификационен номер.
7.5. Тегленето ще бъде извършено в рамките на 14 работни дни след крайната дата за
регистрация в Инициативата: 12.05.2022 г., измежду всички участници, отговарящи на Част 4 и
Част 5 от настоящите Общи условия и чл. 7.6 от същите, по отношение на резервните
печеливши Участници.
7.6. След изтеглянето на печелившия Участник ще бъдат изтеглени и двама резервни
печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да
замести титулярния печеливш Участник, при условие, че същият не може да бъде открит и/или
да получи наградата в съответствие с изискванията на тези правила и/или при изтеглянето на
повече от един уникални идентификационни номера на един и същи титуляр.

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА.
8.1. Печелившият Участник ще бъде обявен на сайта до седем работни дни след датата на
теглене на наградите, чрез обявяване на неговото име и фамилия.
8.2. В срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившия участник, според т.
8.1 от настоящите Общи условия, Организаторът ще се свърже с печелившия Участник чрез
телефонния номер за контакт, който той е посочил при регистрацията си за участие в
Инициативата. Наградата ще бъде осигурена според параметрите определени в т. 6.1 и
съгласно определения от Организатора лимит.
8.2.1. Ако печелившият Участник не бъде открит на посочените от него данни за контакт до три
пъти в рамките на срока от 5 работни дни по предходното изречение, Организаторът може да
прекрати опитите си да се свърже с него. Печелившият Участник се регистрира в специално
изготвен протокол, който се подписва и подпечатва от доставчика/колцентъра, който
фактически е направил опитите за свързване с печелившите Участници, и се заверява от
Организатора.
8.3. При свързване с печеливш Участник същият следва да получи наградата от Организатора
по куриер.
8.4. В случай, че печеливш Участник не може да бъде открит и/или не може да получи награда
в срок и/или не е изпълнил условията на настоящите правила, правото да получи наградата
преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващ), изтеглен резервен
печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за
получаване на наградите.
8.5. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи официален
документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник.

ЧАСТ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ
9.1. Организаторът не носи отговорност за недоставена или забавена награда, когато това се
дължи на следните обстоятелства:
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9.1.1. Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради
невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да
получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или
юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов
представител/пълномощник;
9.1.2. при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства,
нормативни или законови ограничения.
9.2. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за
получаване на награда.
9.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградата и евентуални последствия.
9.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се
предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Инициативата съдържа
непълна, невярна или подвеждаща информация.
9.5. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в
Инициативата поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол – изискванията за
това съгласно приложимите общи условия на сайта, случаи на непреодолима сила, случайни
събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги
извън контрола на Организатора.
9.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми,
осуетяващи ползването на страницата на Инициативата, вследствие на неправилното
експлоатиране на оборудването от Участник.
9.7. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Инициативата ще бъде
непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на
обстоятелства извън техния контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на
съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява
на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Инициативата.
9.8. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Инициативата на уебсайта на ДЗИ,
включително използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и
индивидуално участие на съответното физическо лице в кампанията. Всякакви злоупотреби,
които могат да бъдат използвани за влияние върху Инициативата ще бъдат санкционирани от
Организатора с дисквалифициране на съответния Участник, като в този случай Организаторът
не е длъжен да мотивират или обясняват дисквалификацията.
9.9. ДЗИ има неотменимо право да прекрати Инициативата по всяко време, обявявайки това на
официалния си уебсайт https://www.dzi.bg/, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на
правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи
Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки
и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на
прекратяване на Инициативата.
9.10. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не
допусне за спечелване на наградата Участници, които не отговарят на описаните в ЧАСТ 4
условия за участие.

9.11. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 и чл. 38, ал. 14 на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., предметни печалби с незначителна стойност
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от игри на случайността със стойност над 100.00 лева са облагаем доход за физическото лице,
което ги получава. В тази връзка Организаторът за своя сметка и от името на физическото лице
внася дължимия данък върху облагаемия доход.
9.12. В случай че физическо лице бъде идентифицирано като печеливш участник, то неговите
имена, кадри и/или снимки с образа му, могат да бъдат публично оповестени с изричното
негово съгласие.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДА
10.1. Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана на трети лица, преди получаването й.

ЧАСТ 11. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Настоящата информация е изготвена във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни от
25.05.2018 г. Регламентът се прилага при обработване на лични данни на физически лица. „ДЗИ
- Общо застраховане“ ЕАД с ЕИК: 121718407 („ДЗИ“) и „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД с ЕИК:
121518328 са регистрирани администратори на лични данни, които обработват личните Ви
данни в качеството Ви на участник в промоционална инициатива.
Дружествата са съвместни администратори на лични данни, които определят общи цели и
средства за обработване на лични данни, като съвместно изпълняват задълженията си да
информират физическите лица за обработването на данни чрез обща „Информация за защита
на личните данни“ и да обезпечат упражняването на техните права.
Общите цели включват: директен маркетинг на стандартни застрахователни продукти на
настоящи и потенциални клиенти, управление на взаимоотношенията с клиенти, предлагане на
персонализирани продукти и услуги чрез създаване на клиентски профил. Повече информация
е представена в т. 1 и т. 6 на „Информация за защита на личните данни“, налична на
www.dzi.bg .
11.2. За целите на участие в Инициативата и/или последващо изготвянето на предложение за
сключване на застраховка „Закрила“ – Искане за оферта, Дружеството обработва Вашите лични
данни на основание изпълнение на договор съгласно чл. 6, ал. 1, т. б на Регламента.
11.3. За участие в Инициативата и теглене на наградата, при попълване на регистрационната
форма всеки Участник следва да се съгласи с Общите условия на Инициативата, като маркира
полето за съгласие - „Прочетох и съм съгласен/а с Общите условия на кампанията “.
Организаторът обработва данните на Участниците, които са заявили участие, за целите на
провеждане на Инициативата, теглене на печелившия участник и осъществяване на връзка с
тях за предоставяне на наградата. Категориите лични данни, които се обработват от
Организатора за целите на Инициативата, включват: име и фамилия, телефонен номер, имейл
адрес, населено място. Обработването на данните за целите на Инициативата се преустановява
три календарни месеца след изтичане на всички срокове съгласно Част 8 на настоящите Общи
условия.
11.4. За участие в Промоционална инициатива „Бай бай на Петък 13“, при попълване на
регистрационната форма, всеки Участник следва да се съгласи с Общите условия на
Промоционална инициатива „Бай бай на Петък 13“, като маркира полето за съгласие „Запознат съм и приемам Общите условия на Промоционалната инициатива "Бай, бай на Петък
13". Организаторът обработва данните на Участниците, които са заявили участие, за целите на
предоставяне на код за 30% отстъпка по застраховка „Закрила“. Категориите лични данни,
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които се обработват от Организатора за целите наИнициативата, включват: име и фамилия,
телефонен номер, имейл адрес, населено място. Обработването на данните за целите на
Инициативата се преустановява три календарни месеца след края на инициативата, съгласно
Общите условия. Описаният срок не се отнася за дадено по чл. 11.5 от настоящите Общи
условия, съгласие за получаване на е-бюлетин, информация за продукти и услуги,
предоставяни от ДЗИ при условията на директен маркетинг, в това число и по телефон.
11.5. С регистрацията си за Инициативата Участниците потвърждават, че са запознати и се
съгласяват с настоящите общи условия, както и че дават съгласието си предоставените лични
данни да бъдат обработвани от Организатора на Инициативата за целите, посочени в същите.
Повече информация за механизма на участие е предоставена в т.5.2. и 5.3. на настоящите Общи
условия.
С регистрацията си за Инициативата Участниците имат възможност да се регистрират и за
получаване на последваща маркетингова комуникация на ДЗИ с информация за игри с награди,
специални предложения, промоционални инициативи, отстъпки, томболи с награди, нови
услуги, програми за лоялност чрез маркиране на полето „Давам съгласието си да получавам ебюлетин, информация за продукти и услуги, предоставяни от ДЗИ при условията на директен
маркетинг, в това число и по телефон. Уведомен съм, че мога да оттегля даденото от мен
съгласие по всяко време чрез изпращани на и-мейл до unsubscribe@dzi.bg“. С изпращането на
заявка за регистрация, Участниците предоставят съгласие за обработването на лични данни за
посочените от ДЗИ цeли на обработване. Сроковете по чл. 11.4 от настоящите Общи условия не
се отнасят за съгласието за получаване на е-бюлетин, информация за продукти и услуги,
предоставяни от ДЗИ в условията на директен маркетинг, в това число и по телефон.
Участниците могат да оттеглят съгласието си за получаване на е-бюлетина на ДЗИ по всяко
време с действие занапред, като изпратят имейл до следния адрес: unsubscribe@dzi.bg.
Информация за възможността за отписване се съдържа във
във всяка изпратена
информационна брошура. След регистрацията си Участниците получават имейл за
потвърждение от ДЗИ.
11.6. Достъп до лични данни на участниците в Инициативата имат единствено оторизирани
служители на ДЗИ.
ЧАСТ 12. СУБЕКТИ НА ДАННИ
12.1. Като субект на данни, Вие имате следните права по отношение обработването на Вашите
лични данни:
• Право на достъп до личните Ви данни и предоставяне на информация за целите на
обработването, категориите лични данни, получатели, на които се разкриват лични данни,
срокове за съхранение и др.
• Право на коригиране – да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни
или непълни.
• Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време,
когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие.
• Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – Личните Ви данни да бъдат заличени
при следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били
събрани/ обработвани; когато оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на данни се
базира на съгласие; когато не е налице друго правно основание за обработване; когато
данните са били обработвани незаконосъобразно и др.
• Право на ограничаване на обработването за определен срок, когато точността на данните е
спорна или е налице възражение срещу обработването на основание законни интереси на
администратора.
• Право на преносимост на личните данни – да получите Вашите лични данни в структуриран,
широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато те се обработват по
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автоматизиран начин на основание съгласие или договорно задължение, при наличие на
техническа възможност за предоставянето им.
• Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато тяхното
обработването е на основание законен интерес на администратора. В случай, че възражението
Ви се отнася до обработването на лични данни за директен маркетинг и управление на
взаимоотношенията с клиенти, безусловно ще преустановим обработването им за тези цели.
• Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда във връзка с
обработването на личните Ви данни. Повече информация можете да получите на уеб
страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да
подадете жалба.
12.2. По всички останали въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са
уредени в тези Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
12.3. Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични
данни по всяко време в писмен вид на посочения по-горе адрес на администратора на лични
данни или по ел. поща - dpo@dzi.bg.
Подробна информация относно защитата на личните данни и упражняването на Вашите
права можете да намерите в „Информация за защита на личните данни“ на нашия сайт
www.dzi.bg.

ЧАСТ 13. ДРУГИ
13.1. Участниците в Инициативата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
настоящите Официални правила на ИнициативитаОфициалните правила са публикувани на
www.baibai13.com. За целия период на Инициативата всички заинтересувани могат да получат
информация и консултация чрез изпращане на запитване на www.baibai13.comи си запазва
правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените
влизат в сила след публикуването им на www.baibai13.com. С участието си в Инициативата
участниците се обвързват с Общите условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете
на Инициативата.
13.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна
договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния
български съд.
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