Условия за промоционална игра „Сподели с приятел“
1. Организатор на играта
Организатор на играта „Препоръчай на приятел“ с награди, брандирани с логото на
Програмата за лоялност Merci, е „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, наричана за
краткост „Организатор”. Организаторът на кампанията си запазва правото едностранно
да променя или допълва правилата за участие в рамките на периода на кампанията,
като промените влизат в сила след публикуването им на корпоративния сайт на банката
– www.sgeb.bg. В тези правила, терминът „игра” включва самата игра, нейното
популяризиране и други свързани с нея дейности.
2. Срок на провеждане на играта „Сподели с приятел“:
До изчерпване на количествата предвидени награди.
3. Механизъм на кампанията:
В периода от 01.10.2018 г. до изчерпване на количествата награди, всеки активен
потребител на мобилно приложение Merci има опция да препоръча на познат или
приятел приложението чрез изпращането на линк посредством бутона „Сподели с
приятел“ в секция „Профил“/ „Моят профил“. Всяко едно препращане на линк ще донесе
на потребителя 5 точки, само ако получателят на препоръката свали мобилно
приложение Merci и успешно се регистрира в него. Максималният брой препоръки към
приятел, които могат да бъдат направени от един потребител, е 5. Всяка успешна
препоръка носи по 5 точки, а за получаване на награда потребителят следва да събере
25 точки.
При събиране на пълен актив от 25 точки потребителят ще получи „активна награда“ и
имейл от sgeb.merci@socgen.com. За получаване на наградата е необходимо
потребителят да изпълни изискванията, посочени в електронното писмо, а именно да
изпрати в отговор на този имейл трите си имена, телефон за контакт и точен адрес,
където да бъде изпратена наградата. Разходите за изпращане на наградата са за
сметка на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.
С участието си в играта „Сподели с приятел“ потребителят се съгласява с Общите
условия на играта, публикувани на www.sgeb.bg.
Потребителите могат да се включват в промоционалната игра, като в посочения период
изпълнят определени условия:
 Да свалят мобилното приложение Merci
 Да регистрират в приложението своята дебитна/ кредитна карта, издадена от
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД преди 01.10.2018 г.
 Да споделят на познат или приятел апликацията чрез бутон „Сподели с приятел“
от секция „Профил“ / „Моят профил“
 Да отговорят на полученoто писмо от имейл адрес sgeb.merci@socgen.com
Задължително условие за спечелване на 5 броя точки за всяко споделяне е,
получателят на препоръката да свали мобилно приложение Merci и успешно да се
регистрира в него.
За участие в играта е необходимо участниците, наричани още клиенти, да имат
навършени 18 години и да притежават дебитна/кредитна карта на свое име, издадена
от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД преди 01.10.2018 г., която да е регистрирана
успешно в мобилното приложение Merci.
В случай, че печелившо лице не изпрати информация за своите имена и адрес за
получаване на наградата в установения срок (10 календарни дни след получаване на

имейл от страна на Организатора), то Организаторът има право да присъди наградата
на друго лице, което е изпълнило условията за участие в играта „Сподели с приятел“.
5. Обработка и администриране на личните данни:
Информацията, предоставена от клиента по имейл, ще бъде администрирана надлежно
и използвана единствено с цел изпращане на наградата, спечелена в играта „Сподели
с приятел“.
6. Право на участие:
Право на участие в играта с подаръци „Сподели с приятел“ имат всички потребители,
които притежават активна дебитни/кредитна карта, издадена от „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД преди 01.10.2018 г. и изпълнят условията за сваляне на мобилното
приложение Merci, извършване на успешна регистрация в него и са споделили 5 пъти
информация за мобилно приложение Merci на свой познат или приятел посредством
бутон „сподели с приятел“ от секция „Профил“ и по този начин са натрупали пълен актив
от 25 бонус точки.
Служители на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД или други свързани с тях лица или
членове на техните семейства не могат да участват в тази кампания. Организаторът
решава, спазвайки правилото по предходното изречение, дали дадено лице има право
на участие в кампанията, като решението е окончателно.
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