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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

НА КАМПАНИЯ „ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ ЗА RILLA DAILY“, 

ПРОВЕЖДАНА В ПЕРИОДА 

00:00 ч. на 01.05.2022 г. и до 23:59 ч. на 01.08.2022 година 

 

 
I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. 

1.1. Организатор на Кампанията „ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ ЗА RILLA DAILY” е „Ейприл 

Сървисиз“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията 

по вписванията с ЕИК 205969592, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 

Дж. Неру № 28, „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46, („Организатор“). Организаторът е 

собственик на платформата Rilla, с електронна страница: https://rilla.one, която предлага 

на своите клиенти възможността да ползват мобилно приложение, в което могат да 

управляват парите си лесно и удобно. 

1.2. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на 

Кампанията в интернет страницата на Организатора https://rilla.one. 

1.3. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва 

настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за 

всички потребители в интернет страницата https://rilla.one. 

1.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, 

обявявайки това в интернет страницата си https://rilla.one, в случай че настъпят 

независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и 

те не могат да бъдат отстранени от Организатора 

 

 
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

2.1. Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.05.2022 г. и до 23:59 ч. на 

01.08.2021 година. 

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България чрез интернет 

страницата на Организатора https://rilla.one. 
 

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

3.1.1. Право на участие в КАМПАНИЯТА придобива всяко пълнолетно дееспособно 

физическо лице: 

• Което към дата на стартиране на КАМПАНИЯТА e настоящ клиент на Rilla, 

преминал през стъпките за регистрация и същата е успешно завършена; 

• Което e препоръчало приятел, който е преминал през стъпките за регистрация, 

завършил я е успешно, кандидатствал е за Rilla Daily, одобрен е за сключване на 

кредита; сключил е договор за кредит за продукт Rilla Daily и не е депозирал 
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отказ от договора за кредит в 14-дневния законоустановен срок от подписването 

му; 

• За което е получена чрез чата в приложението Rilla информация от препоръчания 

приятел, съдържаща имената и номера му; 

• e изпълнило, в качеството му на препоръчващо лице, условията на 

КАМПАНИЯТА, посочени в т. 5.1.1 по-долу в периода от 00:00 ч. на 01.05.2022 

г. до 23:59 ч. на 01.08.2022 г. 

Лицето, придобило право на участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите 

Общи условия „Участник“. 

3.1.2. Право на участие в КАМПАНИЯТА придобива и всяко пълнолетно дееспособно 

физическо лице, което: 

• е препоръчано от настоящ клиент на Rilla; 

• е изтеглило и инсталирало мобилно приложение Rilla в периода на 

КАМПАНИЯТА, респ. е станал за първи път клиент на приложение Rilla в 

периода на КАМПАНИЯТА; 

• преминало e през стъпките за регистрация и същата е успешно завършена; 

• кандидатствал е за финансовия продукт Rilla Daily, одобрено е за сключването 

на договор за кредит, сключил е договор за кредит за продукт Rilla Daily, не е 

депозирал отказ от договора за кредит в 14-дневния законоустановен срок от 

подписването му; 

• е изпратило, в качеството му на препоръчано лице, чрез чата в приложението 

Rilla информация, съдържаща имената и номера на клиента, който го е 

препоръчал; 

• е изпълнило, в качеството му на препоръчано лице условията на 

КАМПАНИЯТА, посочени в т. 5.1.2 по-долу в периода от 00:00 ч. на 01.05.2022 

г. до 23:59 ч. на 01.08.2022 г. 

Лицето, придобило право на участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите 

Общи условия „Участник“. 

3.2. Повече информация за мобилното приложение “Rilla“ можете да намерите на 

Интернет – страница: https://rilla.one, както и на телефон 070020240 (съобразно 

индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) в работен ден 

между 8:30 ч. и 17:30 ч. 

3.3. При успешна регистрация и изпълнение на условията на КАМПАНИЯТА, посочени 

в т. 5.1.1 и т.5.1.2. по-долу не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, 

за да придобие същият право на участие. Всеки Участник има право да се откаже от 

участие в КАМПАНИЯТА преди Организаторът да преведе наградата чрез изрично 

волеизявление, представено на телефон 070020240 или на имейл адрес: support@rilla.one, 

всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч. 

3.4. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване 

на територията на Република България, който е предоставил при регистрация в 

мобилното приложение Rilla. 
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3.5. В КАМПАНИЯТА имат право да участват служители на „Ейприл Сървисиз“ ООД и 

„Ейприл Файнанс“ ЕАД. 

3.6. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в 

КАМПАНИЯТА, и се включи в нея по начина и механизма, описани по-долу в 

Условията, декларира, че се е запознал с Условията за участие в Кампанията, съгласен е 

с тях и ги приема с регистрацията на мобилното приложение Rilla и дава съгласието си 

при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде 

връчена. 

3.7. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако 

не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или 

осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда. 

 

 
4. НАГРАДИ НА КАМПАНИЯТА 

4.1. Наградите, осигурени от Организатора на КАМПАНИЯТА, са както следва: 

4.1.1. За всеки Препоръчващ участник наградата е сума в размер на 15 /петнадесет/ лева, 

която последният получава по сметката си, открита след успешната регистрация в 

мобилното приложение Rilla и след изпълнение на условията на КАМПАНИЯТА. При 

получаване от Организатора на данните на Препоръчващия от Препоръчания участник, 

Организаторът изпраща на Препоръчващия съобщение, че ще му бъде изплатена 

посочената награда, спечелена в хода на КАМПАНИЯТА. 

4.1.1. За всеки Препоръчан участник наградата е сума в размер на 15 /петнадесет/ лева, 

която последният получава по сметката на отпуснатия кредит Rilla Daily. 

4.2. Организаторът превежда посочената награда по начина определен в т. 4.1. по-горе в 

срок от 3 /три/ работни дни след изпълнение на условията на КАМПАНИЯТА, посочени 

в т.5.1.1 и т.5.1.2 по-долу и след изтичане на 14-дневния законоустановен срок за отказ 

от подписването на договора за кредит от препоръчания Участник. 

4.3. Всеки Препоръчващ участник, отговарящ на условията за участие в КАМПАНИЯТА, 

може да получи до 5 награди, като за целта следва да е препоръчал 5 различни лица, 

които са изпълнили условията за участие в тази Кампания. В случай, че 

Препоръчващият участник е получил 5 награди и доведе Препоръчано лице, изпълнило  

условията за участие в Кампанията, Препоръчващият участник и Препоръчаното лице 

не получават награда по т. 4.1 по-горе.  

4.4. Всяко Препоръчано лице може да получи само веднъж награда по смисъла на тези 

Общи условия. В случай че дадено лице е препоръчано веднъж по линия на настоящата 

КАМПАНИЯ, това лице няма да може да се възползва от награда по линия на 

КАМПАНИЯ „Доведи приятел за регистрация”, независимо кое лице го е препоръчал. 
 

 

5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

5.1.1. Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията на 

настоящата КАМПАНИЯ по т.3.1.1 по-горе, и което в периода на КАМПАНИЯТА e 

препоръчало приятел, който е преминал през стъпките за регистрация, завършил я е 

успешно, кандидатствал е за Rilla Daily, одобрен е за сключване на договор за кредит за 
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продукт Rilla Daily, не е депозирал отказ от договора за кредит в 14-дневния законоустановен 

срок от подписването му и за което лице е получена чрез чата в приложението Rilla информация 

от препоръчания приятел, съдържаща имената и номера му, получава награда, посочена в т. 4.1. 

по горе, по начин и в срок уговорени в т. 4.1. по-горе. 

5.1.2. Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което отговаря на условията на 

настоящата КАМПАНИЯ по т.3.1.2 по-горе, и което в периода на КАМПАНИЯТА е 

препоръчано от настоящ клиент на Rilla, изтеглило е и е инсталирало мобилно 

приложение Rilla, преминало e през стъпките за регистрация и същата е успешно 

завършена, кандидатствало е за Rilla Daily, одобрено е за сключване на договор за 

кредит, сключило е договор за кредит за продукт Rilla Daily, не е депозирало отказ от 

договора за кредит в 14-дневния законоустановен срок от подписването му, изпратило е 

чрез чата в приложението Rilla https://rilla.one информация, съдържаща имената и номера 

на клиента, който го е препоръчал, получава награда, посочена в т. 4.1. по горе, по начин 

и в срок уговорени в т. 4.1. по-горе. 

5.2. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от 

печелившия Участник. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден 

телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или други данни, които 

са довели до неуспешна регистрация в мобилното приложение наградата не се връчва. 

 

 
6. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА 

6.1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на 

продължителност на КАМПАНИЯТА на Интернет страницата на Дружеството на адрес 

https://rilla.one, където всеки заинтересован може да се запознае с тях. 
 

 

7. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

7.1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във 

връзка с участието си в КАМПАНИЯТА. Организаторът има право да лиши всяко лице, 

което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в КАМПАНИЯТА при 

нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да 

получи награда. 

 

 
8. ЛИЧНИ ДАННИ 

8.1. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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/ЕО и на Закона за защита на личните данни. 

Организаторът има качеството на администратор на лични данни. 

8.2. С участието си в КАМПАНИЯТА и със запознаване с настоящите Условия, всички 

участници в КАМПАНИЯТА са запознати с Политиката за защита на личните данни на 

Организатора, достъпна на следния адрес: https://rilla.one/bg/politika-za-poveritelnost, 

https://rilla.one/
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съдържаща подробна информация за правата на участниците като субекти на личните 

данни. Във връзка с упражняването им, всеки участник може да се свърже с 

длъжностното лице по защита на данните на имейл: dpo@rilla.one. 

8.3. Лицето, което като препоръчано лице изпраща данни на друг субект като 

препоръчващ, следва да прави това при наличие на съгласие от страна на последния. В 

случай че на Организатора бъдат предоставени данни за лице, за което той установи, че 

не отговаря на условията за придобиване право на участие по смисъла на т. 3.1.1. като 

препоръчващ, Организаторът преустановява обработването на тези данни за целите на 

кампанията от момента на установяване на горното. Лице, предоставило имена и номер 

без съгласие на притежателя им, губи право на участие в кампанията. 

 

 
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

9.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко 

време, обявявайки това в съответствие с раздел 6 Публичност на КАМПАНИЯТА, в 

случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по- 

нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 

 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

10.1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва 

настоящата КАМПАНИЯ, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни 

за всички потребители съобразно раздел 6 Публичност на КАМПАНИЯТА. 

10.2. Всеки участник в КАМПАНИЯТА може да позвъни на номер 070020240 (съобразно 

индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) в работен ден 

между 8:30 ч. и 17:30 ч., където да получи необходимата му допълнителна информация, 

свързана с КАМПАНИЯТА. 

10.3. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в 

КАМПАНИЯТА се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на 

такава, пред родово компетентния български съд. 

 

 
Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството. 
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