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Условия за провеждане на 

Продуктова кампания Q1.2018 

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

 

Организатор на кампанията e газоразпределителното дружество „Овергаз Мрежи” АД 

(Дружеството) в сътрудничество с „Овергаз Капитал“ АД. 

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА  

 

Кампанията се провежда в периода от 09 февруари до 15 април 2018 г.  

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА 

 

Кампанията важи на лицензионната територия на „Овергаз Мрежи“ АД. 

 

4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 

 

Кампанията важи за нови и настоящи битови клиенти, собственици или притежаващи 

право на ползване върху жилищен имот в сгради, по изградена газоразпределителна 

мрежа (съгласно т.3), които в периода на провеждане са одобрени за финансиране с 

целеви кредит от „Овергаз Капитал“ АД при условията на т.5.  

 

5. СЪЩНОСТ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

 

За срока на провеждане на кампанията, всички нови и настоящи битови клиенти на 

„Овергаз Мрежи” АД, при желание за възползване от сътрудничеството между двете 

дружества, могат да кандидатстват за целеви кредит, отпускан от „Овергаз Капитал“ АД, 

при следните условия: 

 

 Размер - до 3 500 лева; 

 срок за погасяване – 18 месеца с 6 месеца гратисен период; 

 без такса за кандидатстване; 

 включена застраховка живот; 

 лихва – 7,9 % фиксирана лихва за целия срок на кредита; 

 усвояване на целеви кредит по сметка на Овергаз. 

 за всички етапи на газификация, без включена Цена за присъединяване; 

 без превод на работна заплата и поддържане на разплащателна сметка. 

 

Пример: При размер на кредита 3 000 лева и срок за погасяване 12 месеца, месечната 

вноска е 271 лв., ГПР е 8.10%. Размерът на търговската отстъпка от Овергаз е равен на 

лихвата, която в конкретния пример е 252 лв. 

 

Клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД в срока на промоцията по т.2, кандидатставали и 

одобрени за кредит от „Овергаз Капитал“ АД, при условията по-горе и при заявено 

изрично желание от тяхна страна да се ползва кредита за газифициране на жилището им 

по смисъла на т. 4, получават отстъпка при сключване на Договор за покупка на газов 

уред или Договор за Инженеринг, включващ покупка на газов уред. Отстъпката е в размер 

на лихвата по одобрения целеви кредит, отпуснат от „Овергаз Капитал“ АД. Независимо от 

размера на лихвата по предходното изречение, отстъпката не може да е по-голяма от 295 

лв. и се прилага след извършване и приемане на работата по сключения договор между 

клиента и „Овергаз Мрежи“ АД. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

6.1. Промоционалното предложение не е приложимо за юридически лица и небитови 

клиенти. 
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6.2. Промоционалното предложение не се комбинира с други отстъпки и промоции 

на Овергаз. 

 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА 

 

Правилата на кампанията са публикувани на Интернет сайта gas.overgas.bg. 

 

Клиентът може да получи информация на Националния информационен телефон:  

0700 11 110 

 

8.  ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА КАМПАНИЯТА 

 

Участието в кампанията означава, че лицето приема и се съгласява с настоящите 

правила. 

 

http://www.overgas.bg/

