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Правила за провеждане на игра с томбола на УД „Компас Инвест“ в Инстаграм страницата на
дружеството с теглене на 10 награди

1. Организатор на играта с томбола с наименование „Черен петък : от петък до петък“ :
Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление в гр.
София, ул. ,,Георг Вашингтон“ № 19, ЕИК 175194972 („УД Компас Инвест“ или
„Организатора“).
2. Период на провеждане на играта с томбола
Играта с томбола („Играта“) се провежда в периода
включително.

26.11.2021 г. до 3.12.2021 г.

3. Участници в играта с томбола
В Играта могат да вземат участие всички дееспособни физически лица, навършили 18годишна възраст, които имат профил в социалната мрежа Инстаграм и и които отговорят на
условието за участие в Играта, а именно: първо да последват страницата на УД Компас
Инвест в Инстаграм https://www.instagram.com/compassinvest/, след това в коментар под
поста в Инстаграм, с който се обявяват започването и условията на Играта „Черен петък: от
петък до петък“ да отбележат (тагнат) поне двама свои приятели/последователи в
Инстаграм. Всички участници, отговарящи на условията на Играта, могат да участват с до 5
коментара с отбелязвания (тагове) на свои приятели/последователи през периода на
валидност на Играта, като условие за валидност на участието с всяко отделно отбелязване /
таг е с всеки един коментар да са отбелязани/ тагнати лица, различни от отбелязаните /
тагнатите в предходните коментари. В играта нямат право да участват служители на УД
Компас Инвест или на дружества от неговата корпоративна група.
4. Награди и правила за предоставянето им
УД Компас Инвест ще раздаде на спечелилите участници общо 10 броя награди в размер на 50
лв., които могат да бъдат използвани само за записване на дялове в договорните фондове,
управлявани от УД Компас Инвест по избор на всеки съответен спечелил участник, като
спечелилите участници могат да избират да запишат дялове в следните договорни фондове:
•
•
•
•
•
•
•

ДФ Компас Глобъл Тренд;
ДФ Компас Евроселект;
ДФ Фъндс Селект 21;
ДФ Стратегия;
ДФ Прогрес;
ДФ Евростабилност;
ДФ Плюс.

Наградите ще бъдат раздадени на 10 участници от Играта в Инстаграм, които са изпълнили
условието на Играта. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на
6.12.2021 г. в присъствието на нотариус, избран от Организатора, и ще бъдат обявени в
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коментар под поста в Инстаграм, с който е обявено започването и условията на Играта. Всеки
печеливш при запитване може да получи достъп до протокола, съставен от нотариуса, при
спазване на правилата за защита на личните данни.
Всички печеливши участници ще бъдат обявени с името, с което са регистрирали профилите си
в Инстаграм, като ще бъдат отбелязани в коментара под поста за началото и условията на
Играта.
В допълнение към 10-тимата спечелили участници ще бъдат изтеглени още 3-ма участници за
резерва.
За да получат наградата си, спечелилите участници ще им бъде предоставена възможност да
се свържат с УД Компас Инвест на следния телефон 024390133 или на следния имейл адрес
<marketing@compass-invest.eu> до 17.12.2021 г., включително, за получаване на наградата. В
случай, че до 17.12.2021 г. включително спечелилите участници не се свържат с УД Компас
Инвест за получаване на наградата, се приема, че тези участници са се отказали от наградата и
губят правото си да я получат на по-късен етап. Мястото на спечелилите участници, които не са
се свързали с Организатора, се заема от изтеглените за резерва участници по реда на тяхното
изтегляне, удостоверен с протокола, съставен от нотариуса.
Обявяването на резервите ще става по реда, обявен за обявяване на основните спечелили
участници, като резервите ще трябва да изпълнят описаните по-горе условия за получаване на
наградата. Срокът, в който трябва да се свържат с Организатора, е 7 календарни дни от датата
на обявяването им за спечелили, като резерви, под публикацията в Инстаграм за обявяване на
началото и условията на Играта.

Наградата ще бъде предоставена под формата на сумата от 50 лв., която сума ще бъде
преведена от УД Компас Инвест по набирателната сметка в банката депозитар на избрания от
всеки спечелил участник договорен фонд, управляван от Организатора, за сметка на спечелилия
участник. За целите на получаването на наградата спечелилият подписва договор за дарение за
сумата от 50 лв. Организаторът ще поеме за своя сметка данъка за дарение на спечелилият
участник, както и декларирането на полученото дарение в съответната община от негово име.
За целите на записването на дяловете в избрания от съответния спечелил участник договорен
фонд, спечелилият участник ще трябва да предостави необходимите данни и документи за
идентификацията му от УД Компас Инвест, както и да сключи стандартен договор с
Организатора и да подаде поръчка за записване на дяловете в избрания договорен фонд, които
се изискват по силата на приложимото законодателство. Дяловете в избрания договорен фонд
ще бъдат записани по последно обявената емисионна стойност на дял в избрания договорен
фонд, в съответствие с правилата и проспекта на съответния договорен фонд. Участниците в
Играта могат да получат допълнителна информация за договорните фондове, управлявани от
Организатора, както и да получат безплатно копие на проспектите им и документът с ключова
информация за инвеститорите на всеки договорен фонд, и другата приложима информация и
документация за договорните фондове, включително техните последни одитирани годишни
финансови отчети и техните последни шестмесечни отчети, като посетят уебстраницата на УД
Компас Инвест на www.compass-invest.eu както и като посетят офиса на Организатора в гр.

3
София, ул. ,,Георг Вашингтон“ № 19, ет.2. Участниците в Играта следва да имат предвид и
Организаторът настоятелно препоръчва да се запознаят с информацията относно рисковете,
присъщи на инвестицията в договорен фонд, управляван от УД Компас Инвест, преди да вземат
решение да участват в Играта.
Всички печеливши и записали дялове във фондове, управлявани от УД Компас Инвест, стават
притежатели на дялове от фондове, управлявани от Организатора, като за целта подписват
стандартен договор за покупко-продажба на дялове, който не цели да ги обвърже дългосрочно,
или да ги санкционира. Всички печеливши могат да направят обратно изкупуване на записаните
дялове по тяхно желание и съгласно условията на избрания от тях договорен фонд.
5. Лични данни
Личните данни на всички печеливши – име, телефон, мейл, адрес за кореспонденция ще бъдат
събрани, съхранени и обработвани от УД Компас Инвест в качеството му на администратор на
лични данни. Повече информация относно обработването на личните данни от страна на УД
Компас Инвест могат да бъдат намерени Тук.

6. Оповестяване на риска
Този документ е предназначен единствено да уреди условията и реда за провеждане на Играта.
Материалът не предоставя предложение или покана за отправяне на предложение за покупка
или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. Нищо в този документ не следва да се
разглежда като съвет и следователно не представлява препоръка за закупуване или продажба
на финансови инструменти и/или дялове на договорните фондове, управлявани от УД Компас
Инвест. Посочената тук информация е приета за надеждна, но УД Компас Инвест не гарантира
за нейната изчерпателност или точност. Не се поема отговорност за грешки, свързани с факти
или становища. Не следва участниците в Играта да се уповават на възгледите и информацията
в документа, когато вземат индивидуални инвестиционни и/или стратегически решения.
Записвания на дялове в договорни фондове, управлявани от Организатора, се извършват
единствено на базата на техните най-актуални проспекти, заедно с техните най-актуални
одитирани годишни финансови отчети (и следващите неодитирани отчети за полугодието, ако
са публикувани). Участниците в Играта следва да имат предвид, че стойността на дяловете и
доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не
възстановят пълния размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са
надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да
намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са
инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от
гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция.
7. Други
Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори между страните. При
невъзможност за постигане на такава, спорът може да бъде отнесен за решаване към
компетентния български държавен съд. За неуредените въпроси в настоящите Правила се
прилагат нормите на действащото българско законодателство.
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Всеки спечелил участник, след като е записал дялове в избрания от него договорен фонд, може
да се откаже от това си участие, без да са налице неблагоприятни финансови или други
последици за него, като механизъм за отказ е следният: след като бъдат записани дяловете в
избрания договорен фонд, съответния спечелил участник може да ги предяви за обратно
изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. като поръчката за обратно изкупуване ще бъде
изпълнена по конкретната публикувана цена за обратно изкупуване на дялове на съответния
договорен фонд, по реда на правилата и проспекта на избрания договорен фонд.
Спечелилият участник може да се откаже и когато откаже да сключи стандартен договор за
покупко-продажба на дялове в съответния договорен фонд, управляван от Организатора.
Организаторът може по всяко време да прекрати Играта, без да е необходимо да сочи причини
за прекратяването. Организаторът не носи отговорност за последващо управление или
разпореждане с дяловете, както и относно доходността от дяловото участие в договорните
фондове.
От Играта ще бъдат дисквалифицирани участници, които не отговарят на условията на Играта и
не спазват правилата за провеждането й, чрез извършване на заблуждаващи или неверни
действия манипулират механиката на Играта и нарушават случайния, верен, точен и обективен
начин на провеждането й, в това число – създават фалшиви Инстаграм профили за целите на
участие в Играта и други форми на манипулация.
Правилата на играта са достъпни на интернет страницата на www.compass-invest.eu ; линк към
Правилата може да се намери в Инстаграм страницата на Компас Инвест за времето на действие
на Играта. Ако някой участник има проблем при достъпване на правилата, може да направи
запитване на следния имейл адрес: marketing@compass-invest.eu и те да му бъдат изпратени,
като прикачен файл.

