УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ
I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия на ползване са предназначени за регулиране на
отношенията между „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202992408, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 31, вх. А, ет. 2, ап. 4, наричано
по-долу за краткост ЕМ БИ ЕЛ ЕС, и потребителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на
платформите www.imapari.bg, www.imapari.com, www.bezlihven.com , www.vsichkipari.bg,
www.24pari.com, www.imapari.bg, www.bankomat.bg, наричани по-долу поотделно
„Сайтът”, а заедно „Сайтовете“.
(2) Достъпът и използването от Ваша страна на Сайтовете са обект на и се уреждат от
приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Общи условия на ползване,
включително от всички политики или други разпоредби и условия, към които настоящият
документ препраща и които са публикувани на Сайтовете, със съответните изменения във
времето (“Условия на ползване”).
(3) Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно. Ако не сте съгласни с тях,
моля не използвайте нашите Сайтове. Ако продължите да използвате нашите Сайтове,
ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване. Чрез приемането на нашите
Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване
във версията, публикувана на съответния Сайт към момента на съответното Ви
посещение.
II. ДАННИ ЗА ЕМ БИ ЕЛ ЕС
Чл. 2. Информация съгласно действащото законодателство:
1. Наименование на ЕМ БИ ЕЛ ЕС: „ЕМ БИ ЕЛ ЕС МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 31
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:
България, гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 31, вх. А, ет. 2, ап. 4;
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 31, вх. А, ет.
2, ап. 4, имейл: info@imapari.bg, телефон: 0877505608

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър с ЕИК 202992408;
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202992408.
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА
Чл. 3. (1) Сайтовете са достъпни на адрес в Интернет www.imapari.bg, www.imapari.com,
www.bezlihven.com , www.vsichkipari.bg, www.24pari.com, www.imapari.bg,
www.bankomat.bg, чрез които Потребителите имат възможност да се съгласят, данните
им да бъдат продавани на партньори на Ем Би Ел Ес, с цел установяване на контакт от
партньорите на Ем Би Ел Ес с Потребителите, относно получаване на заем/кредит от
партньорите на Ем Би Ел Ес, включително следното:
i. Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил, чрез която се
генерират данни, които се продават на партньорите на Ем Би Ел Ес;
ii.

Да генерират информация относно исканата от тях сума на заем/кредит;

iii.

Да извършват всякакви промени по генерираната от тях информация;

iv.

Да получават информация за нови услуги, предлагани от Ем Би Ел Ес;

v.

Да извършват електронни изявления относно предпочитания от Потребителите
кредитор, ако конкретният Сайт позволява това;

vi.

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез
интерфейса на Сайтовете в Интернет;

vii. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, съгласно 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,
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО,
наричан по-долу за краткост „Регламента“.
Чл. 4 Достъп до и неизправност на Сайта
(1) Нашите Сайтове няма винаги да бъдат достъпни и може да има някакви неизправности.
Те се предоставят въз основа на политиката "какъвто е" и "какъвто е наличен" и до
степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.
(2) Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията,
съдържаща се на Сайтовете, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си
запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или
преустановяваме, временно или постоянно, нашите Сайтове и/или информацията,
материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез тях.
Чл. 5. Технически изисквания за достъп: интернет връзка и стандартен браузер.
Чл. 6 Собственост, Търговски марки, Авторско право и Софтуер
(1) Търговските марки на Ем Би Ел Ес не могат да се използват по никакъв начин във
връзка с какъвто и да било продукт или услуга, които не са свързани с Ем Би Ел Ес, освен
ако не е получен предварителен писмен лиценз от Ем Би Ел Ес или освен ако друго не е
позволено в тези Условия на ползване. Всички други търговски марки, които не са
собственост на Ем Би Ел Ес, които се публикуват на този Сайт, са собственост на
съответния им собственик, който може или не да е свързан, сроден с Ем Би Ел Ес.
(2) Освен ако не е посочено друго, нашите Сайтове, включително цялото съдържание на
тях като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други
материали, свързани с тях, са защитени от авторско право и други приложими закони за
интелектуална и индустриална собственост и са собственост на Ем Би Ел Ес, или
съответни доставчици на съдържание. Ем Би Ел Ес е собственикът (или съответно
притежателят на лиценз) на цялата интелектуална и индустриална собственост и на други
права върху собствеността по отношение на нашите Сайтове. Всички подобни права са
запазени.

(3) Освен ако изрично не е посочено в тези Условия на ползване, Вие не придобивате
никакви права, претенции за собственост или дял към или във връзка с нашите Сайтове.
(4) Целият софтуер, използван на нашите Сайтове, е собственост на Ем Би Ел Ес, освен
ако не се използва софтуер с отворен код. Цялото съдържание, компилация и софтуер, е
защитено от приложимите закони за авторското право. Всякаква друга употреба,
включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, преносът,
излъчването, показването или представянето на съдържанието на нашите Сайтове, не е
позволена без получаване на писменото съгласие на Ем Би Ел Ес.
Чл. 7 Регистрация и ограничен достъп до нашия Сайт
(1) Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до нашите Сайтове или части от тях за
Потребители, които не са се регистрирали на Сайтовете, освен ако друго не се изисква от
приложимото право. За да преминете през процеса на регистрация, Потребителят трябва
да попълни заявка и да посочи данните, описани в раздел IV:
(2) Преди попълване на заявка Потребителят предоставя телефонния си номер и получава
съобщение съдържащо смс код за достъп до заявката. След попълването на смс кода и
заявката, и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние изпращаме съобщение на
имейл адреса, предоставен от Потребителя, потвърждаващ направената регистрация и
съдържащ уникален клиентски номер, който служи за влизане в профила на Потребителя.
(3) В резултат на правилна регистрация, Потребителят ще получи достъп до ограничената
част от наш Сайт, където може да оттегли и предоставеното от Потребителя съгласие за
обработка на лични данни, чрез въвеждане на имейл адреса и уникалния клиентски
номер, избрани или предоставени на Потребителя по време на регистрацията (процес на
вписване).
(4) Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един
потребителски профил при нас. Вие нямате право да използвате акаунти на друг
регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват
Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни
акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на нашите Сайтове или с други
потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.
(5) От Вас може да бъде изисквано да ни предоставите или да Ви бъдат предоставени
данни за идентификация на Потребител, уникален клиентски номер или друг вид

информация, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получите достъп до
ограничени части от наш Сайт. Достъп до тези ограничени части се предоставя само ако и
доколкото:
i. ако сте, към датата на регистрация, поне на 18 години;
ii.

гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, са верни, точни, актуални и
пълни;

iii.

ни информирате без забавяне за всякакви промени в личните данни посредством
имейл, или актуализирате записите в нашите Сайтове; и

iv.

по друг начин спазвате този раздел относно регистрацията и нашите Условия на
ползване.

(6) Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за
уникален клиентски номер и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я
разкриване на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба,
разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на
предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни,
които служат за достъп до ограничена зона на нашите Сайтове са придобити от трети
страни и да ни обясните обстоятелствата, при които това се е случило.
(7) Вие имате право на достъп, актуализиране или коригиране, или да изисквате от нас да
актуализираме и коригираме Вашите регистрационни данни и информация на нашите
Сайтове.
(8) Вие може да отмените своята регистрация по всяко време чрез данните за контакт,
предоставени на нашите Сайтове или при спазване на раздел IV от настоящите Условия за
ползване.
(9) Ако установим, че Вие имате повече от една регистрации и потребителски профили при
нас, ние имаме правото да отменим всички или някои от регистрациите без предизвестие,
по своя собствена преценка. Ако по някаква причина ние смятаме, че не сте спазили
нашите Условия на ползване, ние ще Ви уведомим да коригирате такова несъответствие.
Ако не го коригирате така, че да спазвате нашите изисквания, ние ще ограничим Вашия
достъп чрез деактивиране на вашите данни за потребителска идентификация, уникален
клиентски номер и/или друга защитна информация, или по друг начин ще прекратим
Вашия достъп.

Чл. 8 Уебсайтове на Трети Страни
(1) Нашите Сайтове може да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани от трети
страни (“Уебсайтове на Трети Страни”). Тези връзки са предназначени да предоставят
само допълнителна информация. Включването в нашите Сайтове на дадена връзка към
Уебсайт на Трета Страна не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме
или поемаме отговорност за този Уебсайт на Трета Страна, неговото съдържание или
използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не
сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да
било Уебсайтове на Трети Страни за точност, пълнота или съответствие с приложимото
право.
(2) Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат
от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети Страни. Вие използвате
всякакви Уебсайтове на Трети Страни на Ваш собствен риск. Всички общи условия и
политики на Уебсайтовете на Трети Страни, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас,
докато сте в тези уебсайтове, и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи
условия.
IV. РЕГИСТРАЦИЯ/ЗАЯВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА
ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ.
Чл. 9. (1) За да използва Сайта, Потребителят следва да извърши регистрация на
потребителски профил на Сайта, съгласно чл. 7 по-горе, и да въведе следните данни, като
предостави съгласие за тяхната обработка, съгласно Регламента:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Телефонен номер;
Име;
Презиме;
Фамилия;
Адрес;
ЕГН;
Електронна поща.
Работен статус;
Професия.

i.

Семеен статус.

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Месечен доход;
Наличието на дължими от Вас заеми;
Редовността на обслужване на дължимите от Вас заеми;
Размера на искания кредит;
Период на изплащане на искания кредит.

(2) уникален клиентски номер за отдалечен достъп се определят от Ем Би Ел Ес, в процеса
на извършване на онлайн регистрация в Сайт, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутон "Изпрати заявка", Потребителят
декларира, че е запознат с тези Условия на ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се
задължава безусловно да ги спазва.
(4) Ем Би Ел Ес потвърждава извършената от Потребителя регистрация на потребителски
профил в Сайт, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.
(5) При извършване на регистрацията на потребителски профил Потребителят се
задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при
промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
(6) Вие предоставяте съгласие за обработката на вашите лични данни, съгласно
Регламента, чрез извършване на следните действия:
i.

Попълване на Ваш телефонен номер в сайта

ii.

Попълване на желана сума

iii.

Сългасяване с Общите условия

Моля запознайте се със съгласието внимателно, преди да го предоставите на Ем Би Ел Ес.
(7) Вие може да оттеглите Вашето съгласие, чрез спазване на инструкциите в него или чрез
извършване на следните действия:
iv.

Влизане в профила и отписване от бутона - Отегляне от маркетинг

(8) оттеглянето на съгласието Ви по-късно няма да засегне законосъобразността на
обработването, основано на даденото от Потребителя съгласие, до момента на
оттеглянето му.
V. ИЗБОР НА КРЕДИТОР. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ.
Чл. 10. (1) Потребителят има право да избере предпочитан от него кредитор.
(2) Функцията за избор на предпочитан от Потребителя кредитор не е налична във всички
сайтове на Ем Би Ел Ес. Потребителят има право да избере предпочитан от него кредитор
в някои от Сайтовете на Ем Би Ел Ес, но не и във всички.

Чл. 11. (1) Ако кредитор вземе решение да разгледа молбата за отпускане на заем
(потребителски кредит), Ем Би Ел Ес уведомява Потребителя, че заявката му е приета от
съответния кредитор и дава възможност на Потребителя да поиска контакт със кредитора.
Ако Потребителят се възползва от тази възможност, Ем Би Ел Ес изпраща на Потребителя
телефон на кредитора и работното му време за обратна връзка.
(2) Ем Би Ел Ес не е кредитор. Ем Би Ел Ес не носи никаква отговорност, във връзка с
процеса по получаване на заем, както и по отношение на усвояване на самия заем и
условията за неговото усвояване. Потребителят сключва договор за заем с трети лицакредитори и Ем Би Ел Ес не носи никаква отговорност, във връзка с неговото качествено и
точно изпълнение.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. (1) Ем Би Ел Ес и Потребителите се задължават да защитават взаимно своите права
и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в
процеса на изпълнение на тези Условия на ползване.
(2) Ем Би Ел Ес и Потребителите се задължават да не правят публично достояние
кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята
публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми,
лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 13. (1) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Условия на
ползване няма да води до недействителност на целите Условия на ползване. Ако даден
съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на тези Условия на ползване
е невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право, такава
разпоредба следва да се промени и интерпретира така, че най-добре да постига целите на
първоначалната разпоредба в най-голяма степен, позволена по закон. Останалите
разпоредби остават в пълна сила и действие.
(2) Отказът от права от наша страна, във връзка с тези Условия на ползване няма да бъде
действителен, освен ако не е изрично посочен, като отказ от права и не сте уведомен за
това в писмен вид.
Чл. 14. Тези Условия на ползване и всички въпроси, възникващи или свързани с тях са
подчинени на правото на Р. България. Съдилищата на същата тази държава имат
изключителната юрисдикция да разрешават всякакви спорове, които може да възникнат
от или във връзка с тези Условия на ползване.

Моля прегледайте и Информационната политика за защита на личните данни. Тя обяснява
как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за
защита на личните данни.

Настоящите Условия на ползване влизат в сила за всички Потребители на
декември 2018 г.

