Програма за лоялност
„Бонус програма „cash back“ по кредитни карти на физически и юридически лица и ЕТ, издавани
от БАКБ“
Общи правила на програмата
I. Общо описание
1. Настоящите Правила уреждат реда и условията на прилагане на Програма за лоялност „Бонус
програмата „cash back“ по револвиращи международни кредитни карти на физически и юридически
лица/ ЕТ, издавани от „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ)“ (наричана по-долу
„Програмата“).
2.
Организатор на Програмата е „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ), вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121246419.
3.
Програмата стартира на 16.02.2016г. за физически лица, а на 16.12.2016г. и за юридически
лица/ ЕТ и е безсрочна.
4.
За целите на настоящите Правила описаните по-долу понятия имат следното значение:
4.1.
„Клиент“ и/или „Титуляр“ означава: физическо или юридическо лице/ ЕТ кредитополучател, отговарящо на изискванията на БАКБ, с което БАКБ е сключила Договор за
предоставяне на кредитен лимит по револвираща международна кредитна карта, което е
отговорно за погасяване на всички задължения, свързани с използването на основната и
допълните карти.
4.2.
„Отчетен период" е период от три месеца, считано от 16-то число на съответния месец до
15-то число на месеца, в който изтичат три месеца от началото на отчетния период.
5.
Право на участие в Програмата имат всички Клиенти/Титуляри, на които са издадени
следните видове револвиращи международни кредитни карти на физически и юридически лица/ ЕТ,
издавани от БАКБ, за краткост наричани по-долу общо „Кредитни карти“ или „Карти“:
 международни кредитни карти VISA Classic;
 международни кредитни карти VISA Gold;
 международни кредитни карти MasterCard Business.
5.1. Всички съществуващи Клиенти/Титуляри на посочените по-горе видове кредитни карти,
придобиват автоматично право на участие в Програмата, считано от датата на стартирането й,
посочена в т.3 по-горе.
5.2. Всички нови Клиенти/Титуляри, които са сключили с Банката Договор за предоставяне на
кредитен лимит по револвираща международна кредитна карта след датата на стартиране на
Програмата.
6. Програма има за цел да бонусира лоялни клиенти на БАКБ, извършващи регулярни плащания с
кредитните карти по т.5, като бонусите се изчисляват на база на обема на плащанията, извършени с
кредитната карта /основна и допълнителна/ за определения отчетен период и при спазване на
посочените по-долу условия.
7. БАКБ извършва начисляването на бонусите по кредитните карти, съгласно условията по Раздел
ІІІ от настоящите Правила.
8. Клиентите получават информация за натрупаната сума, подлежаща на бонусиране, във всяко
месечно извлечение по кредитната карта, като в третото такова (в рамките на отчетния период на
програмата) се отразява и начислява калкулираният бонус. Месечното извлечение по картата се
изпраща на клиента на посочен от него и-мейл адрес в искането за издаване на картата или може да
се изтегли в електронен вид във Виртуална банка BACB Plus.
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II. Същност на програмата
9.
Програмата се състои в начисляване на бонус, който представлява процент от Общият размер
на извършените плащания с кредитните карти на ПОС терминали в рамките на тримесечния отчетен
период, , при условие на постигнат минимален размер на плащания, посочен в т. 11 по-долу, с който
бонус се кредитира погасяващата сметката - в края на всеки отчетен период по Програмата.
10. Минималният общ размер на извършени плащания с кредитните карти на ПОС терминали в
рамките на отчетния период, , при достигане на който БАКБ начислява бонус по Програмата за
различните видове карти е както следва:
За Visa Classic ≥ 1500 лв.
За Visa Gold ≥ 3000 лв.
За MasterCard Business ≥ 1500 лв.
Максималният общ размер на извършени плащания за всички видове кредитни карти по т.5 по-горе,
над който БАКБ спира да начислява бонус е 15 000 парични единици.
11. Бонусът, който БАКБ начислява върху общият размер на извършените плащания в рамките на
отчетния период за всички видове кредитни карти по т.5 и при спазване на изискванията по т.10 погоре - е 0.5 %
III. Условия по програмата
12. Бонус се начислява само по карти на индивидуални клиенти-физически лица и на бизнес
клиенти – юридически лица/ ЕТ.
13. Бонусът е на ниво Клиент/Титуляр, като направените с допълнителните карти транзакции не
се отчитат отделно, а се натрупват към обема от плащания, извършени от Титуляря с основната карта.
С начисленият бонус се кредитира погасяващата сметка на Клиента/Титуляря.
14. При няколко кредитни карти от посочените в т.3 видове, издадени на един и същи Титуляр, но
с отделни кредитни лимити, транзакциите, извършени с едната карата не могат да се натрупват към
транзакции, извършени с друга.
15. Общият размер на извършените плащания с кредитни карти в рамките на отчетния период се
формира от сумата на транзакциите, извършени с основната и допълнителните карти, издадени към
погасителната сметка на Титуляря, на ПОС терминали в реални и в интернет магазини, както в страната,
така и в чужбина и при условията по-долу.
16. Във формиране на Общият размер на извършените плащания с кредитни карти за отделен
отчетен период, върху който се начислява бонуса не участват следните транзакции:
16.1. теглене на пари в брой – теглене на АТМ или ПОС;
16.2. превод на суми в брой;
16.3. транзакции, свързани с участие във всякакъв вид хазартни игри, включително онлайн
хазартни игри; .
16.4. транзакции с карта за захранване на Микросметка чрез системата ePay/bPay; Парични
преводи, извършени с картата посредством системите ePay, bPay, Easy pay или друг доставчик на
платежни услуги; Изпращане на пари към друг потребител в ePay; Захранване на карти,
електронни портмонета и др., включително банкови карти (дебитни, кредитни, безконтактни,
предплатени и др.) чрез ePay/bPay или чрез друг доставчик на платежни услуги;
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16.5. Credit refund и Reversal;
16.6. транзакции с надвнесени над размера на кредитния лимит средства;
17. Натрупаният бонус не се изплаща в брой.
18. Натрупаният бонус се отразява в края на всеки тримесечен отчетен период в третото месечно
извлечение по кредитната карта.
19. При блокиране на картата поради просрочие се губи натрупания за отчетния период бонус „cash
back“. При погасяване и отблокиране на картата започва нов тримесечен период на натрупване на
сума за бонусиране.
20. Банката си запазва правото да не включи определени транзакции в обема от плащания,
подлежащ на бонусиране или да изключи от участие в Програмата отделен Клиент, в случай, че
Банката установи, че:
- транзакциите са извършени в нарушение на Общите условия за издаване и ползване на
револвиращи международни кредитни карти на физически лица на БАКБ;
- транзакции, които противоречат на добросъвестната и разумна употреба на картата;
IV. Допълнителни условия
21. Участието в Програмата се прекратява автоматично с прекратяване на съответния договор за
предоставяне на кредитен лимит по револвираща международна кредитна карта, сключен между
БАКБ и Титуляря, независимо от основанието за прекратяване.
22. Банката си запазва правото да променя настоящите Общи правила, като публикува съобщение
на интернет страницата си www.bacb.bg. Промените по Програмата влизат в сила от момента на
публикуването им.
23. БАКБ си запазва правото по всяко време по своя преценка да прекрати Програмата или да
промени условията й, за което уведомява с двумесечно предизвестие своите Клиенти чрез
публикуване на съобщение на сайта на Банката www.bacb.bg, както и чрез месечните извлечения.
Настоящите Правила са публикувани на Интернет страницата на Банката (www.bacb.bg) и са приети с
Решение на Управителния съвет на „Българо-американска кредитна банка" АД от 04.02.2016 г. и с
изменение от 08.12.2016г.
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