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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Твоето застрахователно IQ: Живот“ 
 
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
1.1. Играта  „Твоето застрахователно IQ“  („Играта“) е организирана от Асоциация на българските 

застрахователи (АБЗ).  
 
ЧАСТ 2. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА 
Играта „Твоето застрахователно IQ7Живот“  се състои в следното:  
Участниците трябва да решат образователния онлайн тест на АБЗ„Твоето застрахователно IQ“ . След 
изтичане на крайния срок на играта посредством томбола, на лотариен принцип, сред участниците 
по т.7.3.  ще бъдат разпределени наградите по част 3 посредством механизъм, описан в част 8. 
 
ЧАСТ 3. НАГРАДИ 
Наградите са 3 (три)  ваучера от магазин за техника, всеки един на стойност 200 лв.  
 
ЧАСТ 4. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ 
2.1. Периодът на участие в играта, организирана от  АБЗ е от 00:00 ч. на 23.03.2022 г. до 23:59ч. на 
10.04.2022 г.  
 
ЧАСТ 5. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 
3.1. Играта се организира и провежда от АБЗ  на територията на Република България. 
 
ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
4.1. Няма ограничения  
 
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
7.1. Всеки желаещ да се включи в играта трябва да отговори на 15-те въпроса от онлайн теста 
„Твоето застрахователно IQ: Живот“, достъпен на адрес https://insuranceiq.abz.bg/ и чрез линк на  
интернет страницата на АБЗ - www.abz.bg. 
7.2. В края на теста всеки участник трябва да предостави в определеното за това поле свой валиден 
адрес на електронна поща. 
7.3. За да бъде включен в томболата за награди, участникът трябва да е постигнал резултат от теста 
„средно“ ниво или „високо ниво“. 
7.4. Участници с постигнат резултат от теста „ниско“ ниво няма да бъдат включени в томболата за 
определяне на тримата печеливши участници.  
 
ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ 
8.1. Тегленето на наградите ще се извърши на 14 април 2022 г.  
8.2. Тегленето на наградите ще се извърши автоматично на случаен принцип чрез специализиран 
софтуер сред подадените адреси на електронна поща на участниците, постигнали резултат на теста 
„средно“ или „високо“ ниво на застрахователно IQ.  
8.3. Един подаден адрес на електронна поща  може да спечели една награда.  
 
8.4. Ще бъдат изтеглени 3 печеливши адреса на електронна поща на участници в играта. За всеки 
печеливш  адрес на електронна поща ще бъде изтеглен един резервен адрес на електронна поща.  
 
ЧАСТ 9. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДАТА 

https://insuranceiq.abz.bg/
http://www.abz.bg/
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9.1. Печелившите ще бъдат уведомени чрез електронно съобщение от АБЗ, изпратено до 
съответния адрес на електронна поща. В срок от 7 дни от изпращане на съобщението от АБЗ до 
печелившия участник, последният трябва да влезе във връзка с АБЗ като организатор на играта 
посредством предоставените данни за контакт. В обратната връзка до АБЗ печелившият участник 
следва да предостави лични данни и контактни данни- три имена и телефон. Печелившият участник 
следва да декларира, че влиза в категорията лица, имащи право на участие в играта.  
 
9.2. Ако в срок от 7 дни от изпращане на съобщението до печелившия адрес на електронна поща, 
АБЗ не получи обратен отговор, то поради липса на друга възможност за връзка от страна на АБЗ с 
участника, последният ще бъде дисквалифициран. АБЗ ще се свърже с резервния печеливш 
участник чрез съобщение по електронна поща. 
 
9.3. Ако при изпращане на съобщението до печелившия адрес на електронна поща, съобщението 
се върне като „недоставено“, „невъзможно да бъде доставено“, то поради липса на друга 
възможност за връзка от страна на АБЗ с участника, последният ще бъде дисквалифициран. АБЗ ще 
се свърже с резервния печеливш участник чрез съобщение по електронна поща.  
 
9.4. За резервните печеливши участници важат условията и срокове за влизане в обратна връзка с 
АБЗ по 9.1. 
 
9.5. В ситуация на невъзможност за връзка и с резервните печеливши АБЗ си запазва правото да 
изработи допълнителни правила за разпределение на наградите, включително и да проведе ново 
теглене на печеливши адреси на електронна поща сред участници в играта. 
 
9.6. При установяване на контакт с печеливш участник в играта, АБЗ и печелившият участник 
договарят взаимно-приемлив начин за доставка на наградата – един ваучер от магазин за техника 
на стойност 200 лв.  
 
9.7. При изпращане на наградата чрез куриер, печелившият участник трябва да представи точни и 
верни данни за адреси, име и друга необходима информация за контакт. При невъзможност за 
доставка на наградата чрез куриер, тя остава при организатора на играта – АБЗ.  
 
ЧАСТ 10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ 
 
10.1. Организаторът АБЗ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически 
проблеми, осуетяващи попълването на теста „Твоето застрахователно IQ, възникнали в резултат на 
неправилното й използване и технически проблеми на участник. 
10.2. Организаторът АБЗ не носи отговорност при невъзможност да влезе във връзка с участник, 
включително и поради подаден  непълен, грешен адрес на електронна поща.  
10.3. Организаторът АБЗ  не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта в случаи 
на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, 
предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. 
10.4. Организаторът АБЗ  не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за 
получаване на награди. 
10.5. Организаторът АБЗ  неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това 
на официалния уебсайт https://www.abz.bg/, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на 
правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства.  



3 
 

 
ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
11.1. С участието си в Играта участниците, са уведомени, че: 

• предоставените адреси на електронна поща ще бъдат обработвани и администрирани от 
АБЗ за целите и във връзка с провеждане на Играта; 

• предоставените лични данни на печелившите участници ще бъдат използвани само във 
връзка с Играта; 

• на основание и във връзка с легитимния интерес на Организатора, имената на печелившите 
участници могат да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към 
медиите, без заплащане на възнаграждение. 

 
ЧАСТ 12. ДРУГИ 
12.1. Официалните правила на играта са публикувани на www.abz.bg. АБЗ си запазва правото при 
необходимост да променя или допълва правилата, като промените влизат в сила след 
публикуването им на сайта  
12.2. С участието си в Играта участниците се съгласяват да спазват официалните правила, условията 
и сроковете на Играта.  
12.3. Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна 
договореност. При невъзможност за това се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 

http://www.abz.bg/

