SEA BET Limited
Sediu: 215/1, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1451, Malta
Număr de înregistrare: C77873/2016
TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU ACORDAREA BONUSURILOR
Prezentele Termene și condiții pentru acordarea bonusurilor sunt parte integrantă a Termenilor și condițiilor generale,
aplicabile pe platforma www.publicwin.ro, al cărei operator este SEA-BET LTD, persoana juridică îregistrată și
funcționând conform legilor din Malta, cu sediul social în 215/1, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1451, Malta, având
număr de înregistrare în Registrul Comerțului din Malta C77873/2016.
Orice modificare a Termenelor și condițiilor se va face publică prin afișarea pe website și va fi suspusă în prealabil
aprobării Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
A. Bonus de Bun Venit
1. La o prima depunere minima de 10 RON contul va fi creditat automat cu oferta ”100% Bonus de bun venit”. Bonusul
de 100% de bun venit are o limita maxima de 500 RON. Orice prima depunere care depaseste 500 RON se va credita cu
bonusul maxim de 500 RON. (Exemplu: Depunere 500 RON, bonus 500 RON; Depunere 700 RON, bonus 500 RON;
Depunere 800 RON, bonus 500 RON). Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsutei ’’Accept
bonus’’ sau refuzarea acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc’’.
2.Pentru a efectua o prima retragere din contul PublicWin utilizatorul trebuie sa ruleze cel putin o data prima suma
depusa si bonusul 100% de bun venit aferent primei depuneri, conform conditiilor mentionate la punctul 9.
3. Pariurile pentru care s-a utilizat optiunea „Inchideti pariul” nu vor fi luate in considerare la indeplinirea cerintelor de
rulare a bonusului.
4. Pariurile anulate, pariurile pe competițiile sau meciurile anulate, pariurile pe participanți care nu au concurat în cadrul
unui eveniment sau pariurile pe evenimente sportive care, indiferent de motiv, se stabilesc ca nule, sunt incluse în
calculul rulajului.
5 . Daca termenii ofertei sau promotiei sunt incalcati sau exista dovezi ca un client sau grup de clienti au plasat o serie
de pariuri care datorita unui bonus, castigurilor sporite, pariurilor gratuite, pariurilor fara risc sau altei oferte, au ca
finalitate un profit garantat pentru client indiferent de rezultat, fie individual sau parte a unui grup, PublicWin isi rezerva
dreptul de a retrage partea de bonus din aceste oferte si, la propria discretie, de a decide pariurile la cotele corecte sau
de a anula pariurile gratuite si pariurile fara risc sau pariurile plasate din bonusul depozit.
6. Toate ofertele PublicWin se adreseaza jucatorilor care pariaza ca o activitate de relaxare si, ca urmare, PublicWin
poate decide, la propria discretie, sa limiteze partial sau in totalitate eligibilitatea clientilor in cadrul promotiilor.
7. Toate ofertele adresate clientilor sunt limitate la o singura oferta pe persoana, familie, adresa de domiciliu, adresa de
e-mail, numar de telefon, cont de plata (de exemplu, card de credit, de debit, cont NETeller,Skrill etc.) si calculator
utilizat in comun (de exemplu, biblioteca publica sau loc de munca). Ne rezervam dreptul de a retrage oricarui client sau
grup de clienti disponibilitatea oricarei oferte sau a tuturor ofertelor in orice moment si la propria si deplina noastra
discretie. Ofertele sunt disponibile doar pentru clientii care au efectuat o depunere cu bani reali in contul PublicWin.
8. PublicWin isi rezerva dreptul de a modifica, anula, retrage sau refuza acordarea oricarei promotii, la propria discretie.
9. Conditii de rulaj pentru bonus:
 Minim cota 1.30 pe eveniment ( pariuri sportive sau pariuri live )
 Minim 6 evenimente pe bilet
Exemplu: In cazul unui bonus disponibil de 500 lei din care se pariaza 50 lei, minim 6 evenimente, fiecare avand cota
minima de 1,30 si bifand optiunea „ Pariaza cu bonusul”, balanta bonusului se va scadea cu suma de 50 lei.
10. In cazul in care un bilet jucat cu optiunea „Pariaza cu bonusul” este castigator, castigul se va adauga automat in
soldul contului, fara miza pusa pe bilet. De asemenea, in cazul in care un bilet jucat cu optiunea „Pariaza cu bonusul”
este castigator iar pe acesta se afla unul sau mai multe evenimente cu cota 1.00 ( din motive enumerate in regulamentul
PublicWin) castigul se va adauga automat in soldul contului, fara miza pusa pe bilet.
11. Bonusul este eligibil pentru biletele simple la pariurile sportive si la pariurile live.

B. Bonus pe zi de 50%,
1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 50% pana la 300 de lei. Se va lua in
considerare doar prima depunere din ziua asociata acestei promotii. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare
prin bifarea căsutei ’’Accept bonus’’ sau refuzarea acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc’’.
Ex: Ati depus 100 de lei, veti primi un bonus de 50 de lei. Daca efectuati o a 2 a depunere in acceeasi zi, nu veti mai fi
eligil pentru aceasta promotie.
2. La o depunere minima de 10 RON contul va fi creditat automat cu oferta ”50% Bonus pe zi ”. Bonusul de 50% pe zi are
o limita maxima de 300 RON. Orice depunere care depaseste 600 RON se va credita cu bonusul maxim de 300 RON.
(Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 150 RON; Depunere 600 RON, bonus 300 RON; Depunere 700 RON, bonus 300
RON )
3. Pariurile pentru care s-a utilizat optiunea „Inchideti pariul” nu vor fi luate in considerare la indeplinirea cerintelor de
rulare a bonusului.
4. Pariurile anulate, pariurile pe competițiile sau meciurile anulate, pariurile pe participanți care nu au concurat în cadrul
unui eveniment sau pariurile pe evenimente sportive care, indiferent de motiv, se stabilesc ca nule, sunt incluse în
calculul rulajului.
5. Daca termenii ofertei sau promotiei sunt incalcati sau exista dovezi ca un client sau grup de clienti au plasat o serie de
pariuri care datorita unui bonus, castigurilor sporite, pariurilor gratuite, pariurilor fara risc sau altei oferte, au ca
finalitate un profit garantat pentru client indiferent de rezultat, fie individual sau parte a unui grup, PublicWin isi rezerva
dreptul de a retrage partea de bonus din aceste oferte si de a decide pariurile la cotele corecte sau de a anula pariurile
gratuite si pariurile fara risc sau pariurile plasate din bonusul depozit.
6. Conditii de rulaj pentru bonus:
• Minim cota 1.30 pe eveniment ( pariuri sportive sau pariuri live )
• Minim 6 evenimente pe bilet
Exemplu: In cazul unui bonus disponibil de 600 lei din care se pariaza 100 lei, minim 6 evenimente, fiecare avand cota
minima de 1,30 si bifand optiunea „ Pariaza cu bonusul”, balanta bonusului se va scadea cu suma de 100 lei.
7. In cazul in care un bilet jucat cu optiunea „Pariaza cu bonusul” este castigator, castigul se va adauga automat in soldul
contului, fara miza pusa pe bilet. De asemenea, in cazul in care un bilet jucat cu optiunea „Pariaza cu bonusul” este
castigator iar pe acesta se afla unul sau mai multe evenimente cu cota 1.00 (din motive enumerate in regulamentul
PublicWin) castigul se va adauga automat in soldul contului, fara miza pusa pe bilet.
8. Bonusul este eligibil pentru biletele simple la pariurile sportive si la pariurile live.
9. Organizatorul va anunta public, prin afișare pe pagina de internet, publicwin.ro, perioadele în care Campania este
activă.
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