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Număr de înregistrare (Registrul Companiilor Malta): C77873/2016
__________________________________________________________________________________
TERMENE 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
înregistrată 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, număr de
înregistrare fiscală în România 36840858.
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.
I. DISPOZIȚII PREALABILE
1. Toate ofertele PublicWin se adresează jucătorilor care pariază ca o activitate de relaxare și, ca urmare,
PublicWin poate decide să nu ofere bonusul clienților care prezintă risc de dezvoltare a dependenței de jocuri
de noroc (respectiv jucători care au solicitat anterior autoexcluderea temporară de pe platformă, ca urmare
a dependenței). Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsuței ’’Accept bonus’’ sau
refuzarea acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc’’.
2.1 Dacă termenii ofertei sau promoției sunt încălcați sau există dovezi că un client sau grup de clienți a plasat
o serie de pariuri care au ca finalitate un profit garantat pentru client PublicWin își rezerva dreptul de a retrage
în tot sau în parte bonusul sau de a anula pariurile înregistrate cu încălcarea Termenelor și condițiilor.
Exemplu: În cazul în care se descoperă că un utilizator a înregistrat conturi multiple pentru a beneficia de
bonus, pariurile vor fi anulate, iar bonusul va fi retras în totalitate.
Dacă se descoperă că bonusul este utilizat pentru înregistrarea unui pariu de tip arbitraj sau pe evenimente
al căror rezultat era deja cunoscut de utilizator, bonusul va fi anulat în măsura în care a fost folosit pentru
realizarea fraudei.
2.2. Toate ofertele adresate clienților sunt limitate la o singura oferta pe persoana, familie, adresa de domiciliu,
adresa de e-mail, număr 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). Ofertele sunt disponibile
doar pentru clienții care au efectuat o depunere cu bani reali in contul PublicWin.
3. In cazul in care un bilet jucat cu opțiunea „Pariază cu bonusul” este câștigător, câștigul se va adaugă automat
in soldul contului, fără miza pusă pe bilet. De asemenea, in cazul in care un bilet jucat cu opțiunea „Pariază cu
bonusul” este câștigător iar pe acesta se afla unul sau mai multe evenimente cu cota 1.00 (din motivele
enumerate in regulamentul PublicWin) câștigul se va adaugă automat in soldul contului, valoarea câștigului
final va fi redusă cu valoarea câștigurilor anulate.
Exemplu: Dacă pe un bilet înregistrat cu miza bonus ( 10 Lei) sunt înregistrate 4 selecții, fiecare cu cota 2, în
eventualitatea în care pariul se va declara câștigător, în contul jucătorului va fi transferată suma de 160 Lei.
(rezultată din multiplicarea mizei cu cotele selecțiilor: 10 x (2 x 2 x 2x 2).
În cazul în care una dintre selecții este omologată la cota 1, câștigul transferat în contul jucătorului va fi 80 Lei.
10 x (2 x 1 x 2 x 2).
4. Pariurile pentru care s-a utilizat opțiunea „Închideți pariul” nu vor fi luate în considerare la îndeplinirea
cerințelor de rulare a bonusului.
5. Pariurile de tip sistem (combinate), 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, nu sunt incluse în calculul rulajului.
6. Bonusurile se acordă numai conturilor de joc verificate, dacă nu este prevăzut altfel în cuprinsul prezentelor
Termene și condiții sau în cuprinsul ofertei de bonusare.

7. Condițiile de activare pentru fiecare bonus pot fi consultate accesând contul de joc, secțiune My bonus.
În secțiunea My bonus, Clientul va putea verifica bonusurile acceptate, nu și bonusurile refuzate și/sau
expirate.
8. Poate fi activ un singur pachet pentru activarea și rularea bonusurilor. Bonusurile neconsumate înainte de
intrarea în vigoare a unui nou pachet de activare și rulare a bonusurilor vor fi supuse noilor condiții.
Exemplu: Clientul activează un bonus în momentul în care condițiile de rulaj sunt cele din pachetul 1. Dacă
bonusul nu se va utiliza până la activarea unui alt pachet, după intrarea acestuia în vigoare, bonusul este supus
noilor condiții.
9. Schimbarea condițiilor de activare/rulare a bonusului va fi anunțată de Organizator cu cel puțin 5 zile înainte
de intrarea lor în vigoare.
10. Bonusurile active, disponibile pentru pariere, vor fi utilizate în termen de 30 de zile de la activare, dacă în
oferta Organizatorului nu este prevăzut altfel. Termenul pentru utilizarea bonusului se aplică tuturor
bonusurilor active pe platformă.
11. Oferta de bonusare va cuprinde: condițiile pentru activarea bonusului (numărul minim de selecții/pariuri,
cota minimă per selecție/pariu, coeficient de activare în funcție de miză) și termenul de utilizare a bonusului
activat.
12. La activarea oricărei oferte de bonusare, Organizatorul poate defini permisii speciale (să se adreseze unui
anumit grup de jucători) pe baza propriilor criterii de atribuire.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Bonus de Fidelitate
100% Bonus de Bun Venit
Bonus 50%
Bronze Bonus (30%)
Silver Bonus (40%)
Gold Bonus (75%)
Bonus Dublu (100%)
Platinum Bonus (150%)
Diamond Bonus (200 %)
Free Spins King / Runde Gratuite
X-treme % Bonus
Lucky Spin (Rotiri Gratuite)
FREE Bonus
Bonus Challenger

A. Bonus de Fidelitate
1. Periodic, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi utilizatorilor ale căror conturi au fost verificate, un
bonus de fidelitate în limita a 500 de lei, după cum urmează: zi de naștere, zi onomastică, cel mai activ jucător
al lunii, sărbători legale etc. Valoarea individuală a bonusului se va stabili pe baza activității înregistrate de
utilizator pe platforma www.publicwin.ro.
2. Bonusul oferit este activ si poate fi utilizat în secțiunea Pariuri, pe site-ul www.publicwin.ro, fără nicio altă
formalitate. Condițiile de rulaj pentru bonus se regăsesc in secțiunea CONDITII ACTIVE RULAJ BONUSURI.
3. Pentru a putea retrage sumele câștigate ca urmare a plasării de pariuri cu bonusul de Fidelitate, trebuie să
se fi efectuat cel puțin o depunere în contul de joc, prin oricare dintre metodele de depunere disponibile,
ulterior momentului acordării bonusului.
Exemplu: Ați pariat cu bonusul primit și ați câștigat 400 de lei. Pentru a putea retrage cei 400 de lei, trebuie
să efectuați cel puțin o depunere în contul de joc.

B. 100 % Bonus de Bun Venit
1. La o prima depunere minima de 10 RON, jucătorul se va califica pentru oferta ”100% Bonus de bun venit”.
Bonusul de 100% de bun venit are o limita maxima de 1000 RON. Pentru orice prima depunere care depășește
1000 RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 1000 RON.
Exemplu: Depunere 500 RON, bonus 500 RON; Depunere 1000 RON, bonus 1000 RON; Depunere 1200 RON,
bonus 1000 RON).
2. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsutei ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare active se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.
3. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
4. Termenul de activare a bonusului de bun venit este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în
termenul prevăzut va fi anulat.
5. Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.
C. Bonus - 50%
1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 50% pana la 1000 de lei.
Se va lua in considerare doar prima depunere din ziua asociata promoției dacă nu este specificat altfel în oferta.
Organizatorul va putea decide să acorde bonusul pentru toate depunerile efectuate într-un anumit interval de
timp.
Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 50 de lei. Daca efectuați o a 2-a depunere in aceeași zi,
nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
Dacă potrivit ofertei, bonusul se acordă pentru toate depunerile efectuate în decursul unei zile, fiecare dintre
depuneri va fi eligibilă pentru promoție.
2. La o depunere minima de 10 RON, jucătorul se va califica pentru oferta ”50% Bonus pe zi ”.
Bonusul de 50% pe zi are o limita maxima de 1000 RON. Pentru orice prima depunere care depaseste 2000
RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 1000 RON.
Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 150 RON; Depunere 2000 RON, bonus 1000 RON; Depunere 2500 RON,
bonus 1000 RON.
3. Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms, facebook
sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre depuneri vor fi bonusate
(doar prima depunere sau toate depunerile dintr-un anumit interval) precum și care dintre metodele de
depunere sunt eligibile pentru bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau alt procesator
de plăti disponibil pe platforma organizatorului. In cadrul unei campanii vor putea fi selectați doar unul, mai
mulți sau toți procesatorii de plăti. Durata campaniei se va comunica in momentul activării campaniei
promoționale, campania putând avea o durata minima de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2.
4. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsutei ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.

5. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
6. Termenul de activare a bonusului este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în termenul prevăzut
va fi anulat.
7.Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.
D. Bronze Bonus 30%
1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 30% pana la 900 de lei.
Se va lua in considerare doar prima depunere din ziua asociata promoției dacă nu este specificat altfel în oferta.
Organizatorul va putea decide să acorde bonusul pentru toate depunerile efectuate într-un anumit interval de
timp.
Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 30 de lei. Daca efectuați o altă depunere in perioada
campaniei, nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
Dacă potrivit ofertei, bonusul se acordă pentru toate depunerile efectuate în decursul unei zile, fiecare dintre
depuneri va fi eligibilă pentru promoție.
2. La o depunere minima de 10 RON, jucătorul se va califica automat pentru oferta ”Bronze Bonus 30% ”.
Valoarea minima depusa poate varia in functie de metoda de depunere, fiecare metoda de depunere avand
un prag de minim si de maxim.
Bronze Bonus 30% are o limita maxima de 900 RON.
Pentru orice prima depunere care depaseste 3000 RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 900
RON.
Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 90 RON; Depunere 2000 RON, bonus 600 RON; Depunere 3000 RON,
bonus 900 RON, Depunere 3500 RON, bonus 900 RON
3. Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms, facebook
sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre depuneri vor fi bonusate
(doar prima depunere sau toate depunerile dintr-un anumit interval), precum și care dintre metodele de
depunere sunt eligibile pentru bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau alt procesator
de plăti disponibil pe platforma organizatorului. In cadrul unei campanii vor putea fi selectați doar unul, mai
mulți sau toți procesatorii de plăti. Durata campaniei se va comunica in momentul activării campaniei
promoționale, campania putând avea o durata minima de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2.
4. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsutei ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.
5. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
6. Termenul de activare a bonusului este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în termenul prevăzut
va fi anulat.

7. Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.
E. Silver Bonus 40%
1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 40% pana la 1000 de lei.
Se va lua in considerare doar prima depunere din ziua asociata promoției dacă nu este specificat altfel în oferta.
Organizatorul va putea decide să acorde bonusul pentru toate depunerile efectuate într-un anumit interval de
timp.
Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 40 de lei. Daca efectuați o alta depunere in perioada
campaniei, nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
Dacă potrivit ofertei, bonusul se acordă pentru toate depunerile efectuate în decursul unei zile, fiecare dintre
depuneri va fi eligibilă pentru promoție.
2. La o depunere minima de 10 RON jucătorul va fi calificat automat să primească oferta ”Silver Bonus 40%”.
Valoarea minima depusa poate varia in funcție de metoda de depunere, fiecare metoda de depunere avand
un prag de minim si de maxim. Silver Bonus 40% are o limita maxima de 1000 RON.
Pentru orice prima depunere care depășește 2500 RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 1000
RON.
Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 120 RON; Depunere 600 RON, bonus 240 RON; Depunere 2500 RON,
bonus 1000 RON, Depunere 3500 RON, bonus 1000 RON.
3. Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms, facebook
sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre depuneri vor fi bonusate
(doar prima depunere sau toate depunerile dintr-un anumit interval), precum și care dintre metodele de
depunere sunt eligibile pentru bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau alt procesator
de plăti disponibil pe platforma organizatorului. In cadrul unei campanii vor putea fi selectați doar unul, mai
mulți sau toți procesatorii de plăti. Durata campaniei se va comunica in momentul activării campaniei
promoționale, campania putând avea o durata minima de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2.
4. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsutei ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.
5. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei..
6. Termenul de activare a bonusului este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în termenul prevăzut
va fi anulat.
7. Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.
F. Gold Bonus 75%
1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 75% din valoarea depunerii, dar
nu mai mult de 1200 de lei.
Se va lua in considerare doar prima depunere din ziua asociata promoției dacă nu este specificat altfel în oferta.
Organizatorul va putea decide să acorde bonusul pentru toate depunerile efectuate într-un anumit interval de
timp.

Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 75 de lei. Daca efectuați o a 2 a depunere in perioada
campaniei, nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
Dacă potrivit ofertei, bonusul se acordă pentru toate depunerile efectuate în decursul unei zile, fiecare dintre
depuneri va fi eligibilă pentru promoție.
2. La o depunere minima de 10 RON, jucătorul este calificat automat să primească oferta ”Gold Bonus 75%”.
Valoarea minima depusa poate varia in funcție de metoda de depunere, fiecare metoda de depunere având
un prag de minim si de maxim. Gold Bonus 75% are o limita maxima de 1200 RON.
Pentru orice prima depunere care depășește 1600 RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 1200
RON.
Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 225 RON; Depunere 1000 RON, bonus 750 RON; Depunere 1600 RON,
bonus 1200 RON, Depunere 2000 RON, bonus 1200 RON..
3. Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms, facebook
sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre depuneri vor fi bonusate
(doar prima depunere sau toate depunerile dintr-un anumit interval), precum și care dintre metodele de
depunere sunt eligibile pentru bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau alt procesator
de plăti disponibil pe platforma organizatorului. In cadrul unei campanii vor putea fi selectați doar unul, mai
mulți sau toți procesatorii de plăti. Durata campaniei se va comunica in momentul activării campaniei
promoționale, campania putând avea o durata minima de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2.
4. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsuței ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.
5. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
6. Termenul de activare a bonusului este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în termenul prevăzut
va fi anulat.
7.Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.
G. Bonus Dublu 100%
1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 100% din valoarea depunerii,
dar nu mai mult de 1000 de lei.
Se va lua in considerare doar prima depunere din ziua asociata promoției dacă nu este specificat altfel în oferta.
Organizatorul va putea decide să acorde bonusul pentru toate depunerile efectuate într-un anumit interval de
timp.
Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 100 de lei. Daca efectuați o a 2 a depunere in perioada
campaniei, nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
Dacă potrivit ofertei, bonusul se acordă pentru toate depunerile efectuate în decursul unei zile, fiecare dintre
depuneri va fi eligibilă pentru promoție.
2. La o depunere minima de 10 RON, jucătorul este eligibil să primească oferta ” Bonus Dublu 100%”. Valoarea
minima depusa poate varia in funcție de metoda de depunere, fiecare metoda de depunere având un prag de
minim si de maxim. Bonus Dublu 100% are o limita maxima de 1000 RON.
Pentru orice prima depunere care depășește 1000 RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 1000
RON.

Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 300 RON; Depunere 1000 RON, bonus 1000 RON; Depunere 2000 RON,
bonus 1000 RON, Depunere 2500 RON, bonus 1000 RON.
3.Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms, facebook
sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre depuneri vor fi bonusate
(doar prima depunere sau toate depunerile), precum și care dintre metodele de depunere sunt eligibile pentru
bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau alt procesator de plăti disponibil pe platforma
organizatorului. In cadrul unei campanii vor putea fi selectați doar unul, mai mulți sau toți procesatorii de plăti.
Durata campaniei se va comunica in momentul activării campaniei promoționale, campania putând avea o
durata minima de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2.
4. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsuței ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.
5. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu1: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
6.Termenul de activare a bonusului este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în termenul prevăzut
va fi anulat.
7.Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI
H. Platinum Bonus 150%
1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 150% in raport cu valoarea
depunerii, dar nu mai mult de 1500 de lei.
Se va lua in considerare doar prima depunere din ziua asociata promoției dacă nu este specificat altfel în oferta.
Organizatorul va putea decide să acorde bonusul pentru toate depunerile efectuate într-un anumit interval de
timp.
Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 150 de lei. Daca efectuați o a 2 a depunere in perioada
campaniei, nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
Dacă potrivit ofertei, bonusul se acordă pentru toate depunerile efectuate în decursul unei zile, fiecare dintre
depuneri va fi eligibilă pentru promoție.
2. La o depunere minima de 10 RON jucătorul va fi calificat automat să primească oferta ”Platinum Bonus 150%
”. Valoarea minima depusa poate varia in funcție de metoda de depunere, fiecare metoda de depunere având
un prag de minim si de maxim. Platinum Bonus 150% are o limita maxima de 1500 RON.
Pentru orice prima depunere care depășește 1000 RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 1500
RON.
Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 450 RON; Depunere 1000 RON, bonus 1500 RON; Depunere 2000 RON,
bonus 1500 RON.
3. Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms, facebook
sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre depuneri vor fi bonusate
(doar prima depunere sau toate depunerile dintr-un anumit interval), precum și care dintre metodele de
depunere sunt eligibile pentru bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau alt procesator
de plăti disponibil pe platforma organizatorului. In cadrul unei campanii vor putea fi selectați doar unul, mai

mulți sau toți procesatorii de plăti. Durata campaniei se va comunica in momentul activării campaniei
promoționale, campania putând avea o durata minima de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2.
4. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsutei ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.
5. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
6. Termenul de activare a bonusului este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în termenul prevăzut
va fi anulat.
7. Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.
I.

Diamond Bonus 200%

1. Orice depunere efectuata prin orice metoda de plata, va primi un bonus de 200% in raport cu valoarea
depunerii, dar nu mai mult de 2000 de lei.
Se va lua in considerare doar prima depunere din ziua asociata promoției dacă nu este specificat altfel în oferta.
Organizatorul va putea decide să acorde bonusul pentru toate depunerile efectuate într-un anumit interval de
timp.
Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 150 de lei. Daca efectuați o a 2 a depunere in perioada
campaniei, nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
Dacă potrivit ofertei, bonusul se acordă pentru toate depunerile efectuate în decursul unei zile, fiecare dintre
depuneri va fi eligibilă pentru promoție.
Exemplu: Ați depus 100 de lei, veți primi un bonus de 200 de lei. Daca efectuați o a 2 a depunere in perioada
campaniei, nu veți mai fi eligibil pentru aceasta promoție.
2. La o depunere minima de 10 RON, jucătorul va fi calificat automat cu oferta ”Diamond Bonus 200% ”.
Valoarea minima depusa poate varia in funcție de metoda de depunere, fiecare metoda de depunere având
un prag de minim si de maxim. Diamond Bonus 200% are o limita maxima de 2000 RON.
Pentru orice prima depunere care depășește 1000 RON, valoarea bonusului va fi limitată la valoarea de 2000
RON.
Exemplu: Depunere 300 RON, bonus 600 RON; Depunere 1000 RON, bonus 2000 RON; Depunere 2000 RON,
bonus 2000 RON.
3. Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms, facebook
sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre depuneri vor fi bonusate
(doar prima depunere sau toate depunerile dintr-un anumit interval), precum și care dintre metodele de
depunere sunt eligibile pentru bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau alt procesator
de plăti disponibil pe platforma organizatorului. In cadrul unei campanii vor putea fi selectați doar unul, mai
mulți sau toți procesatorii de plăti. Durata campaniei se va comunica in momentul activării campaniei
promoționale, campania putând avea o durata minima de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2.
4. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsuței ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.

În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus
5. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
6. Termenul de activare a bonusului este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în termenul prevăzut
va fi anulat.
7.Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.
J. FREE SPINS KING/ ROTIRI GRATUITE
1. Free Spins/ Rotiri Gratuite pot fi utilizate doar în secțiunea Sloturi-Casino, în cadrul jocurilor menționate de
către organizator în cadrul ofertei. Valoarea Rotirilor Gratuite este diferită, în funcție de jocul pentru care se
acordă.
2. Valoare unei Runde Gratuite este între 0,15 RON și 5,00 RON, în funcție de jocul la care se acordă, fiind
comunicata de catre organizator in momentul activării bonusului.
3. Free Spins/ Rotiri Gratuite sunt creditate în contul de joc în termen de maxim 48 de ore de la data îndeplinirii
criteriilor PublicWin.
4. Free Spins/Rotiri Gratuite pot fi utilizate în interval de 72 de ore de la acordare, dacă nu este prevăzut altfel
în cadrul ofertei. Rundele gratuite neutilizate în intervalul prevăzut vor fi declarate pierdute.
5. Pentru a putea retrage sumele câștigate ca urmare a utilizării Bonusurilor Free Spins/ Rotiri Gratuite trebuie
sa se fi efectuat cel puțin o depunere în contul de joc, prin oricare dintre metodele de depunere disponibile,
ulterior momentului acordării bonusului.
6. Sunt eligibile pentru primirea bonusului numai conturile verificate.
7. Numărul maxim al Rotirilor Gratuite care se pot acorda ca bonus de fidelitate ( cu ocazia zilei de naștere,
zile onomastice) este de 500, în funcție de activitatea înregistrată de jucător pe platformă, iar numărul Rotirilor
Gratuite care se acordă jucătorilor care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute în ofertele Organizatorului
este de 1000.

CONDITII DE RULAJ BONUSURILE ACTIVE
Prezentele Condiții de rulaj bonusuri se aplică pentru pariurile înregistrate cu bonusul activ:
1. Pachet 1 [6x1.3]
1.1.
Minim cota 1.30 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
1.2.
Minim 6 evenimente pe bilet.
2. Pachet 2 [6x1.4]
2.1. Minim cota 1.40 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
2.2. Minim 6 evenimente pe bilet.
3.Pachet 3 [6x1.45]
3.1. Minim cota 1.45 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
3.2 Minim 6 evenimente pe bilet.

4. Pachet 4 [5x1.45]
4.1.
Minim cota 1.45 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
4.2. Minim 5 evenimente pe bilet.
5. Pachet 5 [5x1.50]
5.1. Minim cota 1.50 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
5.2 Minim 5 evenimente pe bilet.
6. Pachet 6 [4x1.5]
6.1. Minim cota 1.50 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
6.2. Minim 4 evenimente pe bilet.
7. Pachet 7 [4x1.6]
7.1. Minim cota 1.60 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
7.2. Minim 4 evenimente pe bilet.
8. Pachet 8 [3x1.6]
8.1. Minim cota 1.60 pe eveniment (pariuri sportive sau pariuri live);
8.2. Minim 3 evenimente pe bilet.
K. X-treme % Bonus
1. La o prima depunere minima de 10 RON, jucătorul se va califica pentru oferta ” X-treme % Bonus”.
In momentul activării ofertei de bonus, se vor defini:
➢ Valoarea procentului de Bonus, acesta putând fi cuprins intre 10% si 250%;
➢ Valoarea maximă a bonusului ce poate fi revendicat de un participant în cadrul unei promoții.
Exemplu: procent bonus 125% până la 1500 lei valoare maximă bonus.
Depunere 500 RON, bonus 625 RON; Depunere 1000 RON, bonus 1250 RON; Depunere 1400 RON, bonus 1500
RON).
Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, www.publicwin.ro , prin email, sms,
Facebook sau oricare alt canal de comunicare perioada în care oferta este activă, care dintre depuneri vor fi
bonusate (doar prima depunere sau toate depunerile dintr-un anumit interval), precum și care dintre
metodele de depunere sunt eligibile pentru bonus, de exemplu Card Bancar, Skrill, Neteller, Paysafecard, sau
alt procesator de plăti disponibil pe platforma organizatorului. În cadrul ofertei vor putea fi selectați doar unul,
mai mulți sau toți procesatorii de plăti. Durata ofertei de bonusare se va comunica în momentul activării, oferta
putând avea o durată minimă de 2 ore.
Prin oferta de bonusare, Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă
a bonusului ce poate fi acordat în limita prevăzută la art. 2
2. Clientul va decide acceptarea ofertei de bonusare prin bifarea căsuței ’’Accept bonus’’ sau refuzarea
acesteia, prin bifarea căsuței ’’Refuz/Nu, mulțumesc”.
În cazul acceptării, bonusul va fi virat contul bonus, putând fi utilizat numai după îndeplinirea condițiilor
prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe pagina organizatorului, respectiv numărul
minim de evenimente pe bilet, cota minima per eveniment și cota minima totala per bilet. Condițiile de
activare active se vor regăsi în contul de joc, secțiunea My bonus.
3. Cota – parte din bonus care este activat, fiind disponibil pentru utilizare, după plasarea de pariuri din bani
reali, va fi stabilită în funcție de miza din bani reali pusă în joc, reprezentând un procent din miza plasată.
Exemplu: Pentru miza în valoare de 10 Lei, dacă procentul activare este 30%, bonusul activat va fi în valoare
de 3 Lei.
4. Termenul de activare a bonusului de bun venit este de 15 zile de la data acordării. Bonusul neactivat în
termenul prevăzut va fi anulat.
5. Pentru a putea fi retras, bonusul activat trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII
ACTIVE RULAJ BONUSURI.

6. Pot fi definite mai multe pachete X-treme % Bonus în același timp, Organizatorul definind permisii speciale
(să se adreseze unui anumit grup de jucători) pe baza propriilor criterii de atribuire. Grupuri diferite de jucători
pot beneficia de aceeași oferta sau de oferte diferite. Același Grup poate beneficia de mai multe oferte Xtreme % Bonus.
L. Lucky Spins (Rotiri Gratuite)
1. Lucky Spins (Rotiri Gratuite) pot fi utilizate doar în secțiunea Sloturi-Casino, în cadrul jocurilor menționate
de către Organizator în cadrul ofertei.
2. Valoarea individuală a Rotirilor Gratuite este diferită, în funcție de jocul pentru care se acordă, fiind
cuprinsă între 0,15 RON și 5,00 RON. Valoarea Rotirilor Gratuite se comunică de către Organizator în momentul
activării ofertei.
3. Numărul Rotirilor Gratuite care se acordă jucătorilor ce îndeplinesc criteriile specifice prevăzute în ofertele
Organizatorului sunt cuprinse între minim 10 de rotiri și maxim 500 de rotiri.
4. In momentul activării ofertei, Organizatorul va comunica condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi eligibil.
Acestea pot fi de tipul:
a. Accesează un joc si primești un număr finit de Rotiri Gratuite;
Exemplu: Accesează Jocul X, în intervalul orar 22:00-23:00 si vei primi 10 Rotiri Gratuite;
b. Efectuează o depunere în contul de joc și primești un număr finit de Rotiri Gratuite;
Exemplu: Depune minim 100 lei și primești 10 rotiri, depune minim 200 lei si primești 50 Rotiri Gratuite.
c. Efectuează o depunere in contul de joc, rulează la produsele menționate suma/o parte din suma depusa si
primești un număr finit de Rotiri Gratuite;
Exemplu: Depune minim 100 lei, rulează suma de 3 ori si primești 30 rotiri,
depune minim 200 lei , rulează suma de 3 ori si primești 100 Rotiri Gratuite.
d. Mizează o anumita suma si vei beneficia de un număr finit de Rotiri Gratuite;
Exemplu: Mizează cel puțin 100 de lei la JOCUL X si vei primi 10 Rotiri Gratuite.
Mizează cel puțin 300 de lei la JOCUL X si vei primi 50 Rotiri Gratuite.
e. Ai jucat si ai pierdut peste un anumit prag, noi te consolam cu un număr Finit de Rotiri Gratuite;
Exemplu: Daca joci si pierzi cel puțin 100 lei, noi îți dam 10 rotiri gratuite.
5. In momentul definirii ofertei de bonus, Organizatorul va informa jucătorul/jucătorii care sunt condițiile și
limitele Bonusului:
a. Condiții de rulaj pentru a putea beneficia de câștigul din bonus
b. Număr nelimitat sau număr finit de câștigători:
i. Nelimitat: oricine îndeplinește condițiile beneficiază de bonus
ii. Limitat: tip clasament în funcție de anumite condiții, primii 30 beneficiază de Bonus; sau primii 50
indeplinesc conditiile beneficiaza de Bonus.
c. Valoare maxima ce poate fi castigata din acest Bonus
d. Valabilitatea bonusului: Lucky Spins (Rotiri Gratuite)sunt disponibile în contul de joc 72 de ore de la
acordare, dacă nu se prevede altfel în cadrul ofertei. Rundele gratuite neutilizate în intervalul menționat se
vor anula.
6. Lucky Spins (Rotiri Gratuite) pot fi creditate în contul de joc automat sau în termen de maxim 48 de ore de
la data îndeplinirii condițiilor.
7. Pentru a putea retrage sumele câștigate din utilizarea bonusului, trebuie să se fi efectuat cel puțin o
depunere în contul de joc, prin oricare dintre metodele de depunere disponibile. Suma depusă trebuie să fie
rulată cel puțin o dată.
8. Pot fi definite mai multe pachete Lucky Spins (Rotiri Gratuite) în același timp, Organizatorul definind
permisii speciale (să se adreseze unui anumit grup de jucători) pe baza propriilor criterii de atribuire. Grupuri
diferite de jucători pot beneficia de aceeași oferta sau de oferte diferite. Același Grup poate beneficia de mai
multe oferte Lucky Spins (Rotiri Gratuite).

M. FREE Bonus
1. Acest Bonus poate fi activat periodic şi se oferă jucătorilor ce îndeplinesc anumite acţiuni, cum ar fi,
fără a se limita însă doar la acţiunile enumerate: înregistrare cont nou, validare cont, actualizare
identitare, reluare activitate după perioada de suspendare etc.
2. Pot fi definite mai multe pachete FREE BONUS în același timp, Organizatorul definind permisii speciale
(să se adreseze unui anumit grup de jucători) pe baza propriilor criterii de atribuire. Grupuri diferite
de jucători pot beneficia de aceeași oferta sau de oferte diferite. Același Grup poate beneficia de mai
multe oferte FREE Bonus
3. Bonusul poate fi de mai multe feluri, în momentul activării, specificându-se toate condiţiile de
utilizare.Fiecare bonus in parte poate fi acceptat sau refuzat de client. În cazul în care bonusul este
acceptat, acesta trebuie utilizat conform specificaţiilor promoţiei!
4. Tipuri de Bonusuri ce pot fi acordate:
a. Bonus direct: Bonusul va fi virat in contul Bonus poate fi utilizat în secțiunea Pariuri şi Live, pe
site-ul www.publicwin.ro, fără nicio altă formalitate. (Acest Bonus se comportă ca şi Bonusul
din Secţiune A din regulamentul de faţă)
b. Bonus cu activare: Bonusul va fi virat in contul bonus, putând fi utilizat numai după
îndeplinirea condițiilor prealabile de înregistrare a pariurilor cu bani reali, menționate pe
pagina organizatorului, respectiv numărul minim de evenimente pe bilet, cota minima per
eveniment și/sau cota minima totala per bilet. Condițiile de activare se vor regăsi în contul de
joc, secțiunea My bonus. (Acest Bonus se comportă ca şi Bonusul din Secţiunile C-I din
regulamentul de faţă)
c. Rotiri Gratuite, ce pot fi utilizate în cadrul jocului/jocurilor specificate de organizator în
momentul activării promotiei.
5. Exemple:
a. Exemplul 1: Bonus direct 100 lei la înregistrare (Situaţia N.4.a):
Bonusul trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII ACTIVE RULAJ
BONUSURI.
b. Exemplu2: Bonus cu activare 100 lei la înregistrare (Situaţia N.4.b):
Jucătorul va trebui să plaseze pariuri cu bani reali în vederea activării Bonusului. Ulterior acesta
trebuie rulat conform condițiilor menționate în secțiunea CONDITII ACTIVE RULAJ BONUSURI.
c. Exemplu3: 20 Runde Gratuite la înregistrare (Situaţia N.4.c):
Jucătorul va putea folosi rotirile gratuite doar în cadrul jocului menţionat de Organizator.
6. Organizatorul va anunța public, prin afișare pe pagina sa de internet, publicwin.ro, prin email, sms,
facebook sau oricare alt canal de comunicare perioada în care Campania este activă, care dintre acţiuni
vor fi bonusate, condiţiile de obţinere şi de utilizare a bonusurilor oferite.
7. Organizatorul va putea decide condiții de rulaj specifice, precum și valoarea maximă a bonusului ce
poate fi acordat.
N. BONUS Challenger
1. Bonus Challenger consta intr-un bonus la pariuri sportive, ce poate fi utilizat doar în secțiunea PreMatch sau Pariuri Live, in baza conditiilor de rulaj disponibile pe platforma publicwin.ro, in momentul
utilizarii.
2. Valoarea Bonusului se comunică de către Organizator în momentul activării ofertei. Aceasta poate
avea o valoare cuprinsa intre 25 lei si 1000 lei.
3. In momentul activării ofertei, Organizatorul va comunica participantului condițiile ce trebuie
îndeplinite pentru a fi eligibil.
4. Bonusul pot fi transferat în contul de joc automat sau în termen de maxim 48 de ore de la data
îndeplinirii condițiilor.
5. Pentru a putea retrage sumele câștigate ca urmare a plasării de pariuri cu bonusul Challenger, trebuie
să se fi efectuat cel puțin o depunere în contul de joc, prin oricare dintre metodele de depunere
disponibile, ulterior momentului acordării bonusului.
Exemplu: Ați pariat cu bonusul primit și ați câștigat 400 de lei. Pentru a putea retrage cei 400 de lei,
trebuie să efectuați cel puțin o depunere în contul de joc.
SEA-BET Limited,
Prin reprezentant autorizat,

