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„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
/“ОРГАНИЗАТОР“/

УТВЪРДИЛ:________________
/Десислава Панова/
УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И ПЕРИОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ (БОНУС) ИГРИ
(СПОРТНИ СЪБИТИЯ)
Цели на бонус игрите, бонус промоциите и премиите
Чл. 1. (1) Допълнителните (бонус) игри имат за цел да създадат
допълнителни емоции на клиентите в интернет страницата на Организатора.
Чрез тях се предоставят преференциални възможности за участие в игрите.
Организаторът може да предоставя и специални бонус промоции и премии,
парични и предметни награди, които са за сметка печалбата на дружеството
и не засягат редовните печалби на участниците в игрите и натрупванията за
премии „Джакпот”. Тези специални промоции и бонуси се изплащат по
правила, за които са уведомени Държавна комисия по хазарта и
участниците в игрите.
(2)сОрганизаторът си запазва правото да променя условията на промоциите,
във всеки един момент. Всички участващи клиенти ще бъдат своевременно
информирани за всяка промяна.
(3) Организаторът си запазва правото при недобросъвестни действия от
страна на играч, с цел да се възползва неправомерно от Бонуса, да
приспадне всеки положителен баланс от игралната сметка на участващия
клиент, който е получен в резултат на неправомерни действия, както и
размера на претърпените евентуални загуби.
3.1. Какво се разбира под неправомерни действия:
3.1.1 Действия с използването на чужди данни за вход в сайта на
огранизатора.
3.1.2 Групово залагане на едно събитие с цел усвояване на бонуса.
3.1.3 Групово залагане от един IP адрес с цел усвояване на бонуса.
3.1.4 Действия в разрез с долуспоменатите правила.
Общи положения
Чл. 2. (1) Pегистриран участник може да участва в организираните бонус
игри, ако е приел и спазва Общите условия за ползване на уебсайта за
онлайн залагания на Организатора, и допълнителните правила на бонусите
и промоциите.

(2) Бонусите се предоставят само на регистрирани участници, които са
направили депозит на страницата на организатора palmsbet.com, освен ако в
правилата на определен бонус не е отбелязано друго.
(3) Печалбите от участие в игрите, за които е предоставен бонус, се
изплащат съобразно допълнителните правила на конкретния бонус.
(4) Организаторът си запазва правото едностранно, без предварително
уведомление, да прекрати достъпа на участник до една или няколко
допълнителни бонус игри, промоции, премии или отделни бонуси, да спре
предоставянето на бонуси, изплащането на печалби, получени чрез бонуси,
да откаже изплащания, да прекрати достъпа до маркетингови събития,
както и да блокира сметката на участника в следните случаи:
1. при неспазване на правилата от страна на участника;
2. с цел спазване на действащото законодателство и изискванията на
държавни органи.
Чл. 3. С цел ограничаване възможността за пране на пари, участникът
трябва да направи разигравания равни на първоначално депозираната от
него сума или ако в конкретната бонус игра са описани други видове
разигравания.
Чл. 4. Служителите на Организатора или техните роднини не могат да
печелят награди.
Чл. 5. Организаторът определя периода на всички оферти, като преди това е
информирал участниците за това на своята интернет страница.
Организатора си запазва правото да прекратя всяка активна оферта
Чл. 6. Всички оферти за клиенти са ограничени до една на човек. Ако
Организатора има основателна причина да смята, че бонусът се изисква от
или за целите на едно и също лице или група от лица повече от един път,
тогава Организатора си запазва правото да оттегли всяка оферта или всички
оферти от този клиент или група клиенти и/или да отмени всяко
разиграване, направенo със средства от бонуса или офертата, и да премахне
печалбите от въпросното разиграването.
Чл. 7. (1) По реда на настоящите правила се учредява допълнителна
бонус игра “Джакпот Palmsbet СУПЕР 15” със следните правила:
(2) В допълнителната бонус игра „Джакпот Palmsbet СУПЕР 15“, може да се
използва от всеки регистриран потребител.
(3) Участниците трябва да направят прогнозата си за резултата от 15
предварително избрани спортни събития, преди началото на първата среща.
За да спечели „Джакпот Palmsbet СУПЕР 15“, участникът трябва правилно
да предвиди крайния резултат от всички срещи. Размерът на наградата на
„Джакпот Palmsbet СУПЕР 15“ е 500000 BGN.
(4) Събитията се резултират въз основа на официалния резултат в
редовното игрово време.
(5) За да участват в „Джакпот Palmsbet СУПЕР 15“, участниците трябва да
изберат резултат (Победа за домакина, Равенство или Победа за госта) за
всеки един от 15 събития, представени на страницата за влизане в играта за
„Джакпот Palmsbet СУПЕР 15“. Фиксираната сума за една прогноза е 1
BGN. При въвеждането на повече от една прогноза на събитие ще доведе до

увеличаване на разходите за участие в бонус играта. Това ще увеличи
разходите за влизане от 1 BGN за всеки допълнителен ред.
(6) Избирайки опцията "Произволни", случайният избор на една прогноза
ще бъде автоматично избран с фиксирана сумаот 1 BGN.
(7) След като бъдат направени разиграванията те не могат да бъдат
отменени или изменени.
(8) При правилно прогнозиране на всичките 15 предварително избрани
футболни срещи, участникът печели „Джакпот Palmsbet СУПЕР 15“ (в
размер на 500 000 BGN). При правилно прогнозиране на 14 срещи,
участникът печели първата утешителна награда (в размер на 10000 BGN).
При правилно прогнозиране на 13 срещи, участникът печели втората
утешителна награда (в размер на 2000 BGN).
(9) Ако един събитие бъде отложено, прекратен или не се е изиграл в
определеното време и е изместен за повече от 48 часа, се присъждат
вторичните награди за 14 познати или 13 познати селекции. Ако повече от 3
събития не бъдат изиграни в рамките на определения срок, всички суми,
разиграни оттекущия, кръг ще бъдат върнати.
(10) В случай, че повече от един участник правилно са прогнозирали всички
събития от „Джакпот Palmsbet СУПЕР 15“ или имат право на някоя от
утешителните награди, то те ще бъдат равномерно разпределено между
всички победители в същия награден фонд.
Чл. 8. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“ Начален Бонус Спорт” със следните правила:
2. Всеки клиент може да се възползва САМО Веднъж от „Начален Бонус
Спорт”.
3. За да се възползваш от „Начален Бонус Спорт”, се изисква успешен
депозит.
4. Оферта „Начален Бонус Спорт” е валидна само за разигравания в
секции Спорт и На Живо в palmsbet.com и не може да се използва за залози
на други игри. Разигравания, направени в секцията казино, джакпот и
виртуални, няма да се зачитат в полза на условията за разиграване на
бонуса.
5. За да активираш „Начален Бонус Спорт”, трябва да избереш съответния
бонус след което да направиш успешен депозит в менюто Депозит.
6. „Начален Бонус Спорт” се получава под формата на Безплатен Залог.
Какво е Безплатният Залог?
6.1 Безплатният Залог ти позволява да извършиш разигравания за наша
сметка, а печалбата (след удържане сумата на разиграването) остава за теб.
6.2 Пример: Поставяш своя Безплатен Залог от 5 лв. на коефициент 2,50.
Ако прогнозата ти спечели, получаваш 7,50 лв. (5 лв. х коефициент 2,5 =
12,50 лв., минус 5 лв. = 7,50 лева).
7. Сумата на бонуса е 300% от сумата на депозита до 30 BGN / 15 EUR.
7.1Пример: ако депозираш 10 лв., ще получиш още 30 лв. Безплатен Залог.
Максималната сума за Безплатен Залог е до 30 лв. Например, ако
депозираш 50 лв., ти ще получиш 30 лв., защото това е максималната сума
на Безплатния Залог.
8. Сумата на бонуса ще бъде добавена в твоята игрална сметка веднага след
депозитa ти. Ще може да използваш бонус средствата, за да залагаш в
Спортната ни секция, но няма да можеш да изтеглиш сумата на бонуса и

евентуалните печалби, преди да бъдат изпълнени условията за разиграване
бонус офертата.
9. След приемането на офертата, сумата на квалифициращия депозит и
бонусът ще бъдат заключени за изтегляне до изпълнение на необходимите
условия и правила.
10. За да бъде изтеглена бонус сумата и акумулираните печалби в нея,
трябва да направиш квалифициращи разигравания на стойност 5 пъти
депозит плюс бонус (при депозирани 10 лв. и получен 30 бонус, трябва да
се направят разигравания на стойност (10 + 30) * 5 = 200 лева.
11. Само разигравания направени на коефициент не по-малък от 1.50, се
зачитат към условията за разиграване на бонуса успешно.
12. Клиентът няма право да прави повтарящи се разигравния с бонус
средства на едно и също събитие/колонка/система, независимо от
промяната на сумата на разиграването или на коефициента на събитието.
Отговорността за спазването на това правило е изцяло на клиента, като при
нарушението му, целенасочено или неволно, операторът си запазва
еднолично правото да премахне бонус баланса и всички натрупани печалби
с него.
13. Само губещи или печеливши раигравания се зачитат към условията за
разиграване на бонуса. Разигравания с друг статус, като например:
отменено, анулирано, предварително затворено (кеш-аут) и т.н, няма да
бъдат зачитани към условията за разиграване.
14. При наличието на кеш (изтегляема) сума и активен начален бонус
едновременно, клиента ще играе първо с кеш (изтегляемата) сума.
15. Офертата не важи за депозити, направени с разплащателни методи:
Moneybookers (Skrill) и Neteller.
16. В случай, че условията за разиграване на бонуса не са изпълнени в
рамките на 30 дни, след изтичане на този срок, цялата сума на бонуса и
депозита, както и евентуалните печалби ще бъдат изтеглени от баланса на
игралния профил.
17. При успешно покриване на условията за разиграване на бонуса в
рамките на 30 дни, сумата на бонуса, както и евентуалните печалби ще бъде
прибавена към общия баланс на игралната сметка и няма да има
ограничения за използването ѝ.
18. В случай, че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането 30дневния период, бонус офертата ще се счита за използвана изцяло.
19. Ако играчът реши да се откаже от бонус сумата, след като има
извършени разигравания с депозита или бонуса , то тогава цялата сума на
бонуса и депозита, както и евентуалните печалби ще бъдат изтеглени от
баланса на игралния профил.
Чл. 9. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“ Презареждане” със следните правила:
(2) Бонусът е валидна само за избрани клиенти от мениджмънта на
организатора, поканени чрез имейл или SMS.
(3) Бонусът е валиден до 48 часа от получаване на поканата за бонуса.
(4) Бонусът е валидна само за първия депозит, направен след получаване на
поканата.
(5) Бонус Презареждане е валиден само за игра в секция спорт на
palmsbet.com и не може да се използва за игра на други продукти.

(6) Максималната сума на бонуса е 100 000лв.
(7) Правила и Условия на бонуса.
1. Всички разигравания, направени на селекции от следните маркети:
"азиатски хендикап", всички видове азиатски линии, "равен няма залог",
всички видове " четно/нечетно", няма да се зачитат.
2. Само определени разигравания като губещо или печелившо ще се считат
към условията за превъртане. Всички раизгравания , определени като
печеливши с коефициент 1,00, няма да се зачитат.
3. Разигравания, затворени в следствие на използването на функцията
"Затвори Залог", не се зачитат.
(8) Валидността на бонуса е 30 дни. В случай, че условията за разиграване
на бонуса не са изпълнени в рамките на 30 дни, след изтичане на този срок,
цялата сума на бонуса, както и евентуалните печалби ще бъдат изтеглени от
баланса на игралния профил.
(9) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко
време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за
клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време
поради законодателни или регулаторни причини, като информация за
промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на
организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.
Чл. 10. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален
бонус “ МЕГА ДЕРБИ” със следните правила:
(2) Специален бонус „Мега Дерби“, може да се използва от всеки
регистриран и депозирал потребител
(3) Организатора може да избере всякакъв вид спортно събитие, за което да
предлага тази промоция.
(4) За да се включи в промоцията, играчът трябва да постави успешно сума
на посоченото от Организатора спортно събитие до посочена сума от
организатора.
(5) Всеки клиент направил успешно разиграване до минимума определен от
Организатора, ще получи до 100% от направеното разиграване под формата
на бонус.
(6) Валидността на бонуса е 30 дни. В този срок условията за разиграване
трябва да бъдат изпълнени , в противен случай бонусът и депозита както и
генерираните печалбите от него ще бъдат загубени.
(7) В случай, че условията за разиграване на бонуса не са изпълнени в
рамките на 30 дни, след изтичане на този срок, цялата сума на бонуса и
депозита, както и евентуалните печалби ще бъдат изтеглени от баланса на
игралния профил.
(8) При успешно покриване на условията за разиграване на бонуса в
рамките на 30 дни, сумата на бонуса, както и евентуалните печалби ще бъде
прибавена към общия баланс на игралната сметка.
(9) В случай, че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането 30дневния период, бонус офертата ще се счита за използвана изцяло.

(10) Играчът има право да се откаже от получения бонус, при положение, че
няма извършено нито едно разиграване с бонуса или депозита, с който е
взет бонуса. Тогава бонус сумата ще бъде премахната от профила му, а
депозита ще бъде начислен обратно в игралната сметка. Ако играчът реши
да се откаже от бонус сумата, след като има извършени разиграванияс
депозита или бонуса , то тогава цялата сума на бонуса и депозита, както и
евентуалните печалби ще бъдат изтеглени от баланса на игралния профил.
(11) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко
време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за
клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време
поради законодателни или регулаторни причини, като информация за
промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на
организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.
Чл. 11. (1) По реда на настоящите правила се учредява допълнителна
бонус игра “Survivor” със следните правила:
(2) Допълнителната бонус игра „Survivor“, може да се използва от всеки
регистриран и депозирал потребител.
(3) Организатора избира размера на наградата, която е под формата на
Безплатен залог. Срокът за разиграване на печалбата е 30 дни в случай, че
условията за разиграване не са изпълнени в рамките на 30 дни, след
изтичане на този срок, цялата сума на награда, както и евентуалните
печалби ще бъдат изтеглени от баланса на игралния профил.
(4) За да се включи в промоцията, участникът трябва да има направени
успешни разигравания до стойност посочена от Организатора на спортни
събития.
(5) За да спечели обявената от Организатора награда, участникът трябва
първи да събере десет точки .
(6) При правилното прогнозиране на предварително избраните от
Организатора спортни събития, участникът печели една точка. Ако
участникът не познае изхода от срещата то неговите точки ще бъдат
намалени до нула.
(7) Наградата може да бъде спечелена само от един участник в рамките на
един кръг. Кръгът приключва когато един от участниците първи събере
десет точки.
(8) Ако в рамките на един кръг, 2ма или повече участници едновременно
стигнат до десет точки за победител ще се зачита играчът направил 1ви
своята прогноза.
(9) След приключването на на всеки цикъл, всички натрупани точки ще
бъдат намалени до нула.
(10) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко
време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за
клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време
поради законодателни или регулаторни причини, като информация за
промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на
организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.

Чл. 12. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“Лоялна програма” със следните правила:
(2) В бонус „Лоялен клиент“, може да участва всеки регистриран
потребител на palmsbet.com.
(3) Бонус игра „Лоялен клиент“ дава право на клиент, играещ на всеки от
продуктите на palmsbet.com (спортни залози, слот, игри на маса, казино на
живо, виртуални спортове, фентъзи лига и др.) да получи два вида точки, в
зависимост от разиграването, печалбите, дадения продукт и времето за игра.
3.1. Статус точки - Според натрупаните статус точки, се определя нивото,
по което ще се обменят бонус точките през следващия месец.
3.1.1. Статус точките започват да се натрупват от първия ден на дадения
месец (00.00:00 часа) до последния ден на същия месец (23.59:59 часа).
3.1.2. В зависимост от избрания продукт може да трупате между 0.00 и 5.00
точки при разиграване от 1 лв.
3.2. Бонус точки – те се разменят за награди с различна стойност.
3.2.1. Натрупаните бонус точки се обменят срещу ваучери.
3.2.2. Стойността на един ваучер е равна на 500 точки, освен ако друго не е
опоменато в допълнителна бонус игра на организатора.
3.2.3. Наградите, които могат да се обменят срещу ваучери, са следните:
- Free Spins - стойността на един Free Spin е на минимален стойност на
максималния брой линии на посочената игра
- Free Bet/Безплатен залог. Важат правила и условия за използване на Free
Bet/Безплатен залог
- Bonus/Бонус – условията за бонус сумата е да бъда разиграна между 1 и 15
пъти от стойността ѝ.
(4) Бонус игра „Лоялен клиент“ има 5 нива
- Бронзово/Bronze – в него попадат всички клиенти, генерирали до 149
статус точки през изминалия месец
- Сребърно/Silver – в него попадат всички клиенти, генерирали от 150 до
499 статус точки през изминалия месец
- Златно/Gold – в него попадат всички клиенти, генерирали от 500 до 4999
статус точки през изминалия месец
- Платинено/Platinum – в него попадат всички клиенти, генерирали от 5000
до 24 999 статус точки през изминалия месец
- Диамантено/Diamond – в него попадат всички клиенти, генерирали над 25
000 точки
(5) Само разигравания, направени с реални пари, участват в офертата.
(6) Организаторът си запазва правото да отказва допълнителната бонус игра
„Лоялен клиент“,за всеки клиент ако изрично го е уведомил за това.
(7) Нивото Без Ниво / No Level не трупа точки за Бонус игра „Лоялен
клиент“

(8) Организатора си запазва правото да променя нивото или да анулира тази
оферта за даден клиент или за група клиенти.
(9) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко
време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за
клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време
поради законодателни или регулаторни причини, като информация за
промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на
организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.
Чл. 13. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“Твоят WOW ден” със следните правила:
(2) „Твоят WOW ден“, може да предостави на всеки регистриран участник
независимо дали е направил депозит на сайта или не, в случай на личен
повод (рожден, имен ден или друг), както и в други случаи по преценка на
Организатора. Бонусът може да бъде в размер над 1 лев. Бонусът е
персонален и може да бъде предоставен с имейл от Организатора до
участника, в който имейл се описват долупосочените правила:
(3) Условието за разигравне на бонуса „Твоят WOW ден“ може да бъде за
всяка една секция на сайта.
(4) Печалбите, реализирани при игра с бонуса, могат да бъдат изтеглени
само при условие, че направените разигравания с бонуса надвишават
посочената сума за разиграване.
(5) В случай, че участникът заяви изплащане на печалба, преди да бъдат
изпълнени условията за двадесеткратно разиграване(съгласно чл. 6, ал. (3),
сумата на бонуса и всички спечелени суми с бонуса, ще бъдат анулирани.
(6) Приемайки бонуса за игра по чл. 6 (3), участникът декларира, че е
прочел и приема всички допълнителни правила и условия за конкретния
бонус.
(7) Ако бонусът не бъде приет в срок от 30 дни от датата на издаването, той
ще бъде считан за невалиден.
(8) Ако бонусът не бъде изигран в рамките на 30 дни от датата на
издаването, той се заличава от сметката на участника.
(9) Ако участникът не желае да получи бонус „Твоят WOW ден“, той трябва
преди началото на играта да се откаже от бонуса „Твоят WOW ден“ и да
уведоми писмено отдел „Връзка с клиенти“.
(10) Бонусът може да бъде получен и под формата на „FREE SPINS“,
„Безплатен Залог“, „Кеш Сума“, „Бонус сума за разиграване“, „Бонус
точки“, „Точки за пазаруване“, „Кодове за участие “ в други игри и други .
(11) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко
време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за
клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време
поради законодателни или регулаторни причини, като информация за
промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на
организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.
Чл. 14. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“Без Депозит” със следните правила:

(2) „Без Депозит“, може да се използва от всеки нов потребител,
регистриран от определена кампания на Организатора.
(3) Сумата на бонусът се определя от Организатора, но не по голяма от 100
BGN.
(3) Печалбите, реализирани при игра с предоставения бонус („Без
Депозит“), могат да бъдат изтеглени само при условие, че направените
разигравания с бонуса надвишават двадесеткратния му размер.
(5) Организатора си запазва правото да променя или да анулира тази оферта
за даден клиент или за група клиенти.
(6) Валидността на бонуса е 30 дни. В случай, че условията за разиграване
на бонуса не са изпълнени в рамките на 30 дни, след изтичане на този срок,
цялата сума на бонуса, както и евентуалните печалби ще бъдат изтеглени от
баланса на игралния профил.
(7) Организаторът може да извършва промени в тази промоция по всяко
време, за да коригира типографски грешки или, за да подобри яснотата за
клиента, и може да промени или отмени тази промоция по всяко време
поради законодателни или регулаторни причини, като информация за
промените, съответно прекратяването на играта се публикува на сайта на
организатора www.palmsbet.com чрез и-мейл или нотификация в сайта.
Чл. 15. (1) По реда на настоящите правила се учрeдява допълнителна
бонус игра „Предизвикателство“, който може да се използва от всеки
регистриран потребител реализирал игра с реални средства в секция
СПОРТ и НА ЖИВО в www.palmsbet.com.
(2) В допълнителна бонус игра „Предизвикателство“ участниците трябва да
реализират разигравания с реални средства (без бонус средства) в секция
СПОРТ или НА ЖИВО всеки ден до сума определена от Организатора.
(3) Наградният фонд както и периода за провеждането се определя от
Организатора преди началото на „Предизвикателство“.
(4) Участниците трябва да реализират разигравания с реални средства всеки
ден да всички налични продукти в www.palmsbet.com до сума
предварително определена от Организатора.
(5) За победители в допълнителна бонус игра „Предизвикателство“ ще се
зачитат участниците изпълнили всеки ден условията определени от
Организатора.
(6) Делът на клиент от наградния фонд ще се изчисли, като сумата на
наградния фонд бъде разделена на общия брой играчи, които успешно
завършат Предизвикателството.
(7) Всички оферти за клиентите са ограничени за един човек, семейство,
адрес, имейл, телефонен номер, IP адрес, банкова сметка и обществено
място (работно място и др.). Организатора си запазва правото да откаже
бонус или да отнеме бонус и всички печалби, реализирани след получаване
на бонуса, ако открие нарушение на това условие. Организатора си запазва
правото да откаже или прекрати бонус на клиент по свое усмотрение.
(8) Организатора си запазва правото да променя или да анулира тази оферта
за даден клиент или за група клиенти.

Чл. 16. (1). По реда на настоящите правила се провежда допълнителна
бонус игра "Равен Шанс", в която може да участва всеки регистриран
потребител на palmsbet.com, реализирал в промоционалния период
поне едно участие в играта.
(2) Бонус игра „Равен шанс“ ще се проведе в периода от 00:00:00 AM часа
на 06.07.2021 г. и ще продължи до 23:59:59 PM часа на 14.09.2021
г. /”промоционален период“/.
(3) От Бонус игра „Равен шанс“ могат да бъдат спечелени парични награди
(награден фонд) на обща стойност 502 325 лева.
3.1. Всеки ден в рамките на промоционалния период ще се раздават
парични награди, както следва:
- 1 наградa по 500 лева
- 1 наградa по 300 лева
- 1 наградa по 150 лева
- 20 награди по 50 лева
- 50 награди по 20 лева
- 200 награди по 10 лева
- 850 награди по 50 FREE SPINS
3.1.1. Правила и Условия на паричните награди:
* Всички награди, които включват бонус сума ще бъдат с брой
превъртания: 5
- Бонус сумата ще важи за всички секции на palmsbet.com
* Пример: Ако спечелиш бонус на стойност 10 лв., за да изтеглиш сумата и
акумулираните с нея печалби, е необходимо да направиш разигравания на
стойност равна или по-голяма от 50 лв.
* Всички награди, които включват Free Spins, ще бъдат на Топ 10 - 5
линейни игри Pick the Pig, Fruits of Desire,Big Joker, Brilliants on Fire, Clover
Dice, Golden Amulet, HOT 7's X 2, Lucky Clover, Mighty Kraken.
(4)Чрез игровата си активност в palmsbet.com всеки клиент ще генерира
своето участие. Генерираните участия е различно за различните продукти,
предлагани на сайта и е както следва:
Сума
Продукт
Брой участия
Спорт, На Живо и Специални
Само 1 участие на
10 лева/евро
Залози
ден
Само 1 участие на
10 лева/евро Виртуални спортове
ден
Само 1 участие на
30 лева/евро слот игрите на CT Gaming и Бинго
ден
слот игрите на EGT, EQ, Amatic,
Само 1 участие на
30 лева/евро
iSoft Bet,
ден
Само 1 участие на
30 лева/евро Живо Казино и Игри на маса
ден
* Пример: Ако изиграеш 10 лв. в секция Спорт или На Живо, ще имаш
генерирано участие в ежедневните тегления от бонус играта "Равен Шанс".
* Пример: Ако изиграеш 5 лв. в секция Спорт или На Живо и 15 лв. в

секция Казино, ще имаш успено генерирано участие в тегленията от бонус
играта "Равен Шанс".
(5) Теглене на наградите
5.1 Тегленето ще се проведе, както следва:
От 07.07.2021 - 15.09.2021 г. всеки ден ще се теглят: 1х500 лева, 1х300
лева, 1х150 лева, 20х50 лева, 50х20 лева, 200х10 лева и 850х50 FREE
SPINS.
5.2Печелившите кодове и потребителски имена ще бъдат обявявани всеки
ден до 13:00:00 PM след провеждането на дневното теглене в социалните
профили на palmsbet.com и в новинарския сайт news.palmsbet.com
5.3 Участията се нулират всеки ден в 23:59:59 PM и от 00:00:00 АМ на
следващия ден трупането на участия започва отново.
(6) Всеки клиент има право да спечели една парична награда в рамките на
едно теглене за деня.
* С един генериран код може да бъде спечелана само една награда.
(7) Чрез игровата си активност в palmsbet.com всеки клиент ще генерира
код за участие. Участието важи само за тегленето от съответния ден, в
който участието е било генерирано.
(8) Тегленето на наградите от бонус играта се провежда посредством
генератор на случайни числа. При изчислението на кодовете, за
квалифициращи се смятат само разиграванията, направени с реални
парични средства. Разигравания, направени със средства, получени като
бонус от организатора, няма да се отчитат към бонус играта.
(9) Организаторът си запазва правото по всяко време да промени срока на
провеждане на бонус играта, както и началния час на тегленето, като
предварително уведоми чрез електронни писма участниците.
(10) Ако бонусът не бъде разигран в рамките на 30 дневен срок от датата на
получаването му, той се заличава от сметката на участника. Ако клиент
реши да се откаже от бонуса, преди изтичането на неговата валидност, то
цялата сума на бонуса, както и евентуалните печалби, ще бъде изтеглена от
баланса на игралния профил.
(11) Организаторът си запазва правото да промени канала за обявяването на
печалившите, в случай че е наличен технически или друг тип проблем,
свързан със своевременното информиране на участниците. Новият канал ще
бъде обявен до час преди началото на тегленето на страницата на
организатора.
Чл. 17. (1) По реда на настоящите правила се провежда допълнителната
бонус игра "Безплатна игра с прогнози" могат да се включат всички
регистрирани клиенти на www.palmsbet.com
(2) Наградният фонд както и периода за провеждането се определя от
Организатора преди началото на допълнителната бонус игра "Безплатна
игра с прогнози".
(3) "Безплатна игра с прогнози" ще включва 75 предварително избрани
футболни мачове от цял свят.
(4) Всеки ден участниците ще имат право да прогнозират футболните
мачове от цял свят. Всички прогнози са за краен изход от срещите и се

уреждат според резултатa в редовното време, освен ако не е посочено
друго. Редовното време, включва допълнителното време дадено от съдията,
но не включва продължения, нито пък дузпи.
(5) За да спечели голямата награда, участникът е необходимо да събере найголям брой точки. При правилното прогнозиране на точния резултат на
дадена футболна среща, участникът печели четири (4) точки, ако правилно
е прогнозирал изхода от срещата, то той ще спечели една (1) точка
(максималният брой точки на една среща е четири (4) точки).
(6) Наградният фонд както и утешителните награди се определят от
Организатора преди началото на играта и се публикуват на интернет
страницата на играта.
(7) Ако в крайното класиране, двама или повече участници имат еднакъв
брой точки, за по-предно класирал се ще се зачита участникът поставил
първи своята първа прогноза в играта.
(8) Бонус награди от наградния фонд ще се начисляват в активните сметки
на печелившите играчи в рамките на 24 часа след края на допълнителната
бонус игра.
(9)За да бъде изтеглена бонус сумата и акумулираните печалби в нея,
клиентът трябва да направи квалифициращи разигравания на стойност 5
пъти бонусa. Пример: Получавате бонус от 50 лева, 50 * 5 = 250 лв. Бонусът
важи за всички секции, като минимален коефициент в секциите Спорт и На
Живо е 1,50.
(10) Ако валутата на клиентската сметка е различна от валутата на
офертата, то сумите ще се превалутират към валутата на сметката на
клиента.
(11) Бонусът ще бъде валиден 30 дни. Ако през този период не бъдат
изпълнени изискванията за разиграване, описани по-горе, бонусът и
последвалите от него печалби ще бъдат премахнати от сметката на клиента.
В случай че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането на
тридесетдневния (30) период, бонус офертата ще се счита за изпълнена
изцяло.
(12) Всеки клиент, регистриран в играта получава ниво (level) на база своята
игрална история в www.palmsbet.com.
12.1 Нивото на всеки клиент може да бъде:
-No Level -Bronze -Silver -Gold -Platinum -Diamond
12.2 Организаторът си запазва правото едностранно да променя нивото на
всеки участник в играта, след като предварително го е информирал за това.
(13) В класирането няма да попадат играчи с ниво (level) [No Level] и
акаунти, които са спряни от бонуси.
(14) Palms Bet си запазва правото да промени или оттегли тази оферта по
всяко време и без причина или предизвестие.
(15) Решенията на Palms Bet по всички въпроси, свързани с тази промоция,
са окончателни и задължителни.

УТВЪРДИЛ:_______________________
/Десислава Панова/

