
Общи условия на програмата ”Доведи приятел“ на „Кредисимо” АД

I. Общи положения

1. Организатор на програмата „Доведи приятел” е „Кредисимо” АД, ЕИК 175330437, със
седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“ , бул. „Витоша“ № 146
(сграда А), ет. 2, Бизнес център “България”, представлявано от изпълнителните директори
Сокол Янков и Георги Карпузов, телефон за контакт: 0700 12 012, наричано по-долу
КРЕДИСИМО или ОРГАНИЗАТОР. 

2. КРЕДИСИМО е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3a от Закона за
кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ)– Удостоверение №
BGR00050 и извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити на физически
лица, съгласно Общите условия за предоставяне на кредити на КРЕДИСИМО, като
същите са на разположение на интересуващите се лица на интернет сайта на
КРЕДИСИМО на адрес: http://credissimo.bg/credissimo_terms_and_conditions.pdf.

II. Дефиниции

1. Навсякъде в тези Общи условия, изброените по–долу думи и изрази ще имат описаното
тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не
предполага различно значение:

§1. ОУ- ще означава настоящите Общи условия, които регламентират общите правила и
условия, при които КРЕДИСИМО извършва програмата „Доведи приятел”, наричана
по-долу за краткост ”Програмата”. Уговорки между страните, различни от съдържащите
се в тези ОУ, се обективират в писмена форма.

§2 . Препоръчващо лице- ще означава всяко дееспособно физическо лице, с постоянно
местоживеене на територията на Република България, което има Текущ кредит или
изплатен Кредит, предоставен от КРЕДИСИМО или е подавал Заявление към
КРЕДИСИМО и което препоръча услугите и кредитните продукти на КРЕДИСИМО на
свои познати.

§ 3 . Препоръчано лице- ще означава всяко дееспособно физическо лице, с постоянно
местоживеене на територията на Република България, с доказан постоянен доход, което по
препоръка на Препоръчващо лице и след одобрението на КРЕДИСИМО, сключи договор
за потребителски кредит с КРЕДИСИМО за главница не по-малко от 501 /петстотин и
един/ лева и с минимален срок на погасителния план на кредита от 6 /шест/ месеца. 

§4. Сайт – ще означава официалният сайт на КРЕДИСИМО: http://credissimo.bg.; 

§5. Кредит– ще означава всяка заявена от Препоръчаното/Препоръчващото лице и
предоставена от КРЕДИСИМО в заем сума въз основа на Общите условия за предоставяне
на кредити от КРЕДИСИМО и договора за потребителски кредит, сключен между
КРЕДИСИМО и Препоръчаното/Препоръчващото лице, както и дългът, възникнал и
формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите лихви,

http://credissimo.bg/credissimo_terms_and_conditions.pdf


разноски и др. плащания съгласно условията на договора и Общите условия за
предоставяне на кредити от КРЕДИСИМО.

§6. Домакинство – лица, които живеят на един и същи адрес, в едно и също жилище.

§7 . Текущ кредит – кредит, който не е погасен съгласно погасителния план или при
условията на пълно предсрочно погасяване, не е погасен поради отказ от договора, не е
предсрочно изискуем и не е станал ликвиден и изискуем. 

§8 . Заявление– ще означава заявлението за получаване на Кредит, което се подава от
Препоръчаното/Препоръчващото лице или от служител на КРЕДИСИМО, от името и за
сметка на Препоръчаното/Препоръчващото лице, в случай че същото се подава по
телефона, по реда на Общите условия за предоставяне на кредити от КРЕДИСИМО.

III. Условия на програмата „Доведи приятел”

1. Периодът на Програмата е от 14.01.2016 г. до вземане на решение от Съвета на
директорите на ОРГАНИЗАТОРА за прекратяване на Програмата.

2. За всяко едно Препоръчано лице, което сключи договор за Кредит с ОРГАНИЗАТОРА,
съгласно правилата в тези ОУ и ограничението в т.  III.6 от ОУ, Препоръчващото лице има
право да получи еднократно награда в размер на 20 /двадесет/ лева от
КРЕДИСИМО /“Наградата“/. 

3. След започване на Програмата на 14.01.2016 г., всяко Препоръчано лице, което след
одобрението на КРЕДИСИМО сключи договор за Кредит, съгласно правилата на ОУ и
ограничението в т. III.6 от ОУ, получава отстъпка от 15 % /петнадесет процента/ от
оскъпяването на Кредита. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да определя едностранно по всяко
време на действие на Програмата в какъв размер да бъде отстъпката от оскъпяването на
Кредитите, предоставяни на Препоръчаните лица, като ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава
да публикува на Сайта актуална информация относно размера на тази отстъпка.

4. Начин на участие: 

4.1. За да участва в Програмата, Препоръчващото лице трябва да приеме настоящите ОУ
на обозначеното за това място и да заяви генериране на персонален уникален код, на
с п е ц и а л н о р а з р а б о т е н а т а и н т е р н е т с т р а н и ц а н а О Р ГА Н И З АТ О РА
https://credissimo.bg/dovedi-priyatel. Препоръчващото лице трябва да предостави
персоналния си уникален код на Препоръчаното лице.

4.2. Препоръчаното лице трябва да попълни Заявление на Сайта на КРЕДИСИМО, като в
процеса на попълване посочи персоналния уникален код, предоставен му от
Препоръчващото лице и приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на Сайта
при подаване на Заявлението. 

4.3. Препоръчаното лице следва да кандидатства чрез подаване на Заявление и да бъде
одобрено от КРЕДИСИМО за Кредит в минимален размер от 501 /петстотин и един/лева, с
минимален срок на погасителния план на кредита от 6 /шест/ месеца и да заплати първата



си погасителна вноска съгласно договорения с КРЕДИСИМО погасителен план към
Кредита. 

4.4. При изпълнение на горните условия и при спазване ограниченията по т.III.6 от ОУ,
Препоръчващото лице има право да получи еднократно Наградата, съгласно посочения по-
долу начин за получаване на Наградата, за всяко Препоръчано лице, на което е изплатен
Кредит, а Препоръчаното лице получава отстъпка от оскъпяването на Кредита си.

5. Начин на получаване Наградата 

5.1. При изпълнение на условията по т. III.4 и при спазване на ограниченията по т. III.6 от
ОУ, Препоръчващото лице ще получи Награда за всяко Препоръчано лице, която е
дължима, считано от датата на плащане на първата погасителна вноска по усвоения от
Препоръчаното лице Кредит, съгласно договорения погасителен план с КРЕДИСИМО, за
което Препоръчващото лице ще бъде уведомен от ОРГАНИЗАТОРА чрез e-mail или по
телефон, на посочените от него електронен адрес или телефонен номер.
ОРГАНИЗАТОРЪТ изплаща всички дължими Награди, съгласно настоящите ОУ на всяко
1-во и 15-то число в месеца.

5.2. Препоръчващото лице получава Наградата си в брой на избрана от него каса на
Изипей АД /EasyPay/ на територията на цялата страна, като се задължава да се
идентифицира чрез представяне на лична карта и да подпише съответния документ в полза
на КРЕДИСИМО за получаването й. 

6. Ограничения 

6.1. Няма право на участие в Програмата Препоръчващо лице, чийто Кредит е обявен за
предсрочно изискуем към датата на стартиране на програмата, а именно 14.01.2016 г.

6.2. Няма ограничения за броя Препоръчани лица, които могат да кандидатстват с
уникалния персонален код на Препоръчващото лице. 

6.3. Препоръчващото лице има право да получи Награди за общо не повече от 100 /сто/
Препоръчани лица при спазване на ограниченията в т. III.6 от ОУ. 

6.4. Препоръчаното лице може да подава Заявления и да сключи повече от един договор за
Кредит с КРЕДИСИМО, но Препоръчаното лице има право да получи само един път
отстъпка, съгласно т.III.3 от ОУ, а Препоръчващото лице има право да получи само една
Награда за това Препоръчано лице. 

6.5. Препоръчаното лице не може да участва в Програмата с повече от един персонален
уникален код и от едно Препоръчващо лице. Ако използва персонален уникален код от
второ и различно от първото Препоръчващо лице, няма да бъде начислена отстъпка от
оскъпяването, както и Препоръчващото лице няма право да получи Награда от 20 лв. за
Препоръчаното лице.

6.6. Препоръчаното лице не трябва да споделя едно Домакинство с Препоръчващото лице. 



6.7. В случай че Препоръчаното лице не се е регистрирало като такова чрез персоналния
уникален код на Препоръчващото лице, съгласно т. III.4.2 от ОУ, Препоръчващото лице
губи правото си на Награда за това Препоръчано лице, както и Препоръчаното лице губи
правото си на отстъпка, съгласно т.III.3 от ОУ.

6.8. В случай че Препоръчаното лице при падеж на първата погасителна вноска по
Кредита, съгласно договорения погасителен план с КРЕДИСИМО, не заплати същата, а
погаси Кредита чрез рефинансиране с нов Кредит от КРЕДИСИМО, то Препоръчващото
лице има право да получи Наградата съгласно срока в т.5.1. от настоящите ОУ, считано от
заплащане на първата погасителна вноска по новия Кредит от Препоръчаното лице. Това
условие се прилага неограничено до заплащане от Препоръчаното лице на първа
погасителна вноска в случай че рефинансира и новия Кредит. В тези случаи, отстъпката от
оскъпяването по т.III.3 от ОУ, Препоръчаното лице получава при погасяване на първия
Кредит чрез рефинансиране с нов Кредит от КРЕДИСИМО.

6.9. В случай че Препоръчаното лице заплати на КРЕДИСИМО първата си погасителна
вноска съгласно договорения с КРЕДИСИМО погасителен план към Кредита с просрочие
над 20 (двадесет) дни, то автоматично Препоръчаното лице губи правото си на отстъпка от
оскъпяването на Кредита, съгласно т.III.3 от ОУ, а Препоръчващото лице губи правото си
да получи Наградата. 

6.10. Препоръчаното лице има право да се регистрира като такова, съгласно т. III.4.2 от ОУ,
само от едно Препоръчващо лице. 

6.11. В случай че се регистрират като Препоръчани лица няколко физически лица, които
споделят едно Домакинство и в случай че повече от едно от тези физически лица бъдат
одобрени за предоставяне на потребителски кредит от КРЕДИСИМО, Препоръчващото
лице ще получи Награда само за първото по време подадено Заявление на Препоръчано
лице, изпълнило изискванията на настоящите ОУ, както и само първото по време подадено
Заявление от Препоръчано лице, изпълнило изискванията на  настоящите ОУ, има право на
отстъпка от оскъпяването на Кредита.

7. Допълнителни условия

7.1. Препоръчващото лице не може да има каквито и да е претенции относно търговските
подходи, обслужването или становището за одобрение/отказ за предоставяне на Кредит от
страна на КРЕДИСИМО по отношение на Препоръчаното лице. 

7.2. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във
връзка с участието си в Програмата. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време
едностранно да изключи всяко лице от участие в Програмата при нарушаване на което и да
било от правилата в настоящите ОУ, за което ги уведомява чрез изпращане на e-mail или
чрез SMS на посочените от лицата телефонен номер или електронен адрес. 

IV. Прекратяване на програмата 

8. Програмата може да бъде прекратена без да е налице взето решение за прекратяване
съгласно т.III.1 от ОУ на Програмата в някой от следните случаи: 



8.1 Поради настъпване на форсмажорно обстоятелство, което препятства КРЕДИСИМО да
продължи изпълнението на Програмата. Форсмажорно обстоятелство ще означава всеки
непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който случай води до
невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от КРЕДИСИМО по тези ОУ,
включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи,
използвани от КРЕДИСИМО, законови, административни или правителствени
ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война,
терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили,
общонародни стачки, ембарго. 

8.2. Поради забрана от компетентен държавен орган за продължаване изпълнението на
Програмата.

8.3. При смърт, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните;  

9. При настъпване на някое от посочените в този раздел обстоятелства, КРЕДИСИМО не
носи отговорност и няма задължението да изплаща/предоставя Награди след прекратяване
на Програмата. 

V. Лични данни 

10. Програмата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните
данни. С приемането на настоящите ОУ  Препоръчващото лице и с подаването на
Заявление Препоръчаното лице се съгласяват изрично техните лични данни да бъдат
обработвани от КРЕДИСИМО в качеството му на администратор на лични данни, вписан в
регистъра на администраторите на лични данни под № 0039198 за маркетингови цели
(изпращане на оферти/търговски съобщения и други, във връзка с финансовите услуги на
КРЕДИСИМО) и статистически проучвания и анализи на КРЕДИСИМО на
предоставените от Препоръчващото лице и Препоръчаното лице адреси за комуникация, в
т.ч. по e-mail, чрез SMS, по телефон. 

11. Личните данни на Препоръчващото лице и Препоръчаното лице ще бъдат съхранявани
от КРЕДИСИМО в база данни при спазване на изискванията за Закона за защита на
личните данни и подзаконовите нормативни актове. 

VI. Допълнителни разпоредби

12. Настоящите ОУ ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на
продължителност на Програмата на Сайта на КРЕДИСИМО.

13. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва
настоящите ОУ, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички
участници по начина, описан в т.12 от този раздел. Промените влизат в сила, считано от
момента на тяхното публикуване на Сайта на КРЕДИСИМО.

14. Допълненията и измененията по настоящите ОУ, както и прекратяването на Програмата
съгласно т.III.1 от ОУ не засягат правото на Препоръчващите лица и Препоръчаните лица



да получат Наградата и отстъпката от оскъпяването, която са спечелили до момента на
приемане на промените, съответно на прекратяването. 

15. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на
Република България.

16. В случай че някоя от разпоредбите на тези ОУ бъде обявена за невалидна от
компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.

1 7 . Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще
бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Съвета по правни въпроси, съобразно неговия
Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Настоящите ОУ са одобрени с Протокол от Съвета на директорите на КРЕДИСИМО на
13.01.2016 г., изменени на 06.04.2016 г. с Протокол от Съвета на директорите на
КРЕДИСИМО от 06.04.2016 г. и влизат в сила на 07.04.2016 г., на която дата същите се
публикуват на Сайта на КРЕДИСИМО.


