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„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
/“ОРГАНИЗАТОР“/

УТВЪРДИЛ:____________
/Десислава Панова/
УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И ПЕРИОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ (БОНУС) ИГРИ
(ОНЛАЙН КАЗИНО)

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. 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, направено със средства от бонуса или офертата, и да премахне
печалбите от това разиграване.
Чл. 6. 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. 7. (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 възможност за участие 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 превъртане.
(5) В случай, че участникът заяви изплащане на печалба, преди да бъдат
изпълнени условията за двадесетократно 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. 8. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“Препоръчай приятел” със следните правила:
(2) Право на бонус има всеки регистриран участник на palmsbet.com, който
доведе нов клиент. Новия клиент трябва да се регистрира и направи
депозит.
(3) Размера на бонуса е 20% (двадесет процента), от стойността на първия
депозит на новия клиент, до 50 (петдесет) лева.
(4) При регистрацията си новия клиент, попълва в специално поле в
регистрационната форма потребителското име на участника, който го е
довел.
(5) Един и същ регистриран в palmsbet.com участник, може да доведе
неограничен брой нови клиенти.
(6) Печалбите, реализирани при игра с предоставения бонус („Препочъчай
приятел“ ), могат да бъдат изтеглени само при условие, че разиграната сума
с бонуса надвишават двадесеткратния му размер..
(7) За да бъде изтеглена бонус сумата и акумулираните печалби с нея,
клиентът трябва да направи квалифициращи разигравания на стойност 20
пъти стойността на бонуса.
(8) Приемайки бонуса за игра по чл. 8 ал.(1), участникът декларира, че е
запознат и приема всички допълнителни правила и условия за конкретния
бонус.

(9) 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.
Чл. 9. (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“Начален Бонус Казино” със следните правила:
(2) „Начален Бонус Казино“, може да се използва от всеки регистриран и
депозирал потребител.
(3) “Начален Бонус Казино” се предлага на всички нови клиенти, които се
регистрират на palmsbet.com и депозират в игралната си сметка за първи
път.
(4) „Начален Бонус Казино” е валиден само за нови клиенти, които нямат
предишни регистрации с реални средства на palmsbet.com.
(5) От “Начален Бонус Казино” всеки играч може да се възползва само
веднъж.
(6) „Начален Бонус Казино” е валидна само за разигравания в секция СЛОТ
на palmsbet.com и не може да се използва за разигравания направени в
други секции.
(7) Сумата на първия депозит бонус е 100% от сумата на депозита до
максимум 100 BGN.
(8) След приемането на бонуса, сумата на квалифициращият депозит и
бонусът ще бъдат заключени за изтегляне до изпълнение на необходимите
условия и правила.
(9) За да бъде изтеглена бонус сумата и акумулираните печалби с нея,
клиентът трябва да направи квалифициращи разигравания на стойност 20
пъти депозит плюс бонус (при депозирани 100 BGN и получен 100 BGN
бонус, трябва да се направят разигравания за (100 + 100) * 20 = 4000 BGN).
(10) Валидността на бонуса е 30 дни. В този срок условията за разиграване
трябва да бъдат изпълнени , в противен случай бонусът и депозитът както и
генерираните печалбите от него ще бъдат загубени.
(11) 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.
(12) 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.
(13) В случай, че цялата сума на бонуса бъде изиграна преди изтичането 30дневния период, бонус офертата ще се счита за използвана изцяло.
(14) Играчът има право да се откаже от получения бонус, при положение, че
няма извършено нито едно разиграванес 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 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.
(15) 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.
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 учрeдява специален бонус
„Без Депозит“, който може да се използва от всеки нов потребител,
регистриран от определена кампания на Организатора.
(2) 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 са изпълнение
условията за разиграване на печалбата, която е обявене на интернет
страницата на Организатора.
(4) Организатора си запазва правото да променя или да анулира тази оферта
за даден клиент или за група клиенти.
(5) Срокът за провеждане на бонус „Без Депозит“ се обявява на интернет
страницата на Организатора или в съответната кампания,
(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. 11. По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
“Лоялна програма” със следните правила:
(1) От специален бонус игра „Лоялен клиент“ може да се възползва всеки
регистриран потребител на palmsbet.com.
(2) 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.
2.1. Статус точки - Според натрупаните статус точки, се определя нивото,
по което ще се обменят бонус точките през следващия месец.

2.1.1. 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).
2.1.2. В зависимост от избрания продукт може да трупате между 0.1 и 5
точки при разиграване на стойност 1 лв.
2.2. Бонус точки – те се разменят за награди с различна стойност.
2.2.1. Натрупаните бонус точки се обменят срещу ваучери.
2.2.2. Стойността на един ваучер е равна на 500 точки, освен ако друго не е
опоменато в допълнителна бонус игра на организатора.
2.2.3. 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.
(3) 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
(4) Само разигравания, направени с реални пари, участват в допълнителната
бонус игра.
(5) Организаторът си запазва правото да откаже или премахне
допълнителната бонус игра „Лоялен клиент“ от профила на всеки
потребител, след като изрично го е уведомил за това.
(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. 12. По реда на настоящите правила се учредява специален бонус “
Презареждане” със следните правила:
(1) Бонусът е валидна само за избрани клиенти от мениджмънта на
организатора, поканени чрез имейл или SMS.
(2) Бонусът е валиден 48 часа от получаване на поканата за бонуса.
(3) Бонусът е валидна само за първия депозит, направен след получаване на
поканата.
(4) Максималната сума на бонуса е до 100 000лв.
(5) Валидността на бонуса е до 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.
(6) 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 учрeдява Бонус игра
„iSoft Bet – Слот турнир“, в която може да участва всеки регистриран
потребител на palmsbet.com.
(2) Турнирът „iSoft Bet – слот турнир“ е достъпен за участие само при игра
с реални средства в секция Казино на раздел „iSoft Bet “.
(3) Срокът за провеждане на турнира ще бъде обявен на интернет
страницата на Организатора.
(4) Всяко разиграване, направено на квалифициращите се игри, носи точки
в съотношение 1:1 на самото разиграване. Пример: 1 лв. ще донесе 1 точка.
0,2 лв. ще донесе 0.2 точки.
(5) В допълнение, за всеки специален символ, който се падне, от изброените
по-долу, играчът ще получи по 1 допълнителна точка.
Игра

Специален символ

Super Diamond Wild

Gold Star

The Fortune Pig

Money Bag

Eye of the Amulet

Wild

Crystal Clans

Scatter

Jumbo Stampede

Elephant

Dragon Stone

Fire Dragon

The King

Wild

Hot Spin

Diamond

Spin Or reels

Blue 7

(6) Класирането в ранглистата на турнира се определя на базата на
генерираните точки по време на активния период.
(7) Наградите ще бъдат заредени в профилите на клиентите според
крайното класиране до 48 часа след приключване на турнира.
(9) Наградите ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора.
(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. 14. (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
Казино и Живо Казино в www.palmsbet.com.
(2) В допълнителна бонус игра „Предизвикателство“ участниците трябва да
реализират разигравания с реални средства (без бонус средства) в секция
Казино или Живо Казино 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. 15. (1) По реда на настоящите правила се учрeдява допълнителна
бонус игра „Бонус Календар“, който може да се използва от всеки
регистриран потребител в www.palmsbet.com получил известие за това.

(2) В допълнителна бонус игра „Бонус Календар“ Организатора може да
раздава предварително обявените награди на участниците за всеки ден от
периода на бонус играта.
(3) Периода на допълнителна бонус игра „Бонус Календар“ може да бъде
променян ако клиентите изрично са информирани за това.
(4) Наградите могат да бъдат под формата на Бонус Пари , Безплатен Залог
или Безплатни завъртания с предварително определени условия за
разиграване.
(5) 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 бонус игра
„„ISOFTBET СЛОТ ТУРНИР“ в която може да участва всеки
регистриран потребител на www.palmsbet.com, реализирал в
промоционалния период поне един код квалифициращо разиграване.
(2) Срокът за провеждане на турнира ще бъде обявен на интернет
страницата на Организатора. часа (Турнирен период)
(3) Всички игри в категория ISOFTBET в секция Слот на
www.palmsbet.com. дават участие за турнира
Следните игри (Участващите Игри) дават участие за Турнира:
THE FORTUNE PIG, JUMBO STAMPEDE, SUPER DIAMOND WILD,
CRYSTAL CLANS, THE KING, EYE OF THE AMULET, HOT SPIN, SPIN
OR REELS HD, CASH CAMEL, MILLION COINS RESPIN
(4) Играчите ще вземат участие в Турнира чрез поставяне на
квалифициращо разиграванес реални средства на “Участващите игри“ по
време на турнирния период и имащи печеливш спин с множител от 1 или
повече.
Клиентите ще трупат точки за всеки печеливш множител от 1 или повече и
с тези точки те ще взимат участие в класирането за турнира.
(5) Всеки печеливш спин с множител 1 или повече в “Участващите игри“
по време на турнирния период ще носи на играчите точки за класирането.
Точките ще бъдат печелени според печелившия множител на всеки
печеливш спин равен на 1 или повече./Например печеливш спин с
множител 5 ще носи 5 точки за класирането, печеливш спин с множител 2
ще носи 2 точки за класирането/
*Минимална стойност на разиграването е0.20 лв .
*Точки за класирането могат да бъдат спечелени само, ако клиентът има
печеливш множител равен на конкретен спин равен на 1 или повече. /
Пример: Ако клиент има печеливш спин при стойност на спина от 1 лв. и
спечели 0.50 лв., няма да бъде спечелена точка, защото множитела е под 1./
Aко клиент има печеливш спин при стойност на спина от 1лв и спечели 1.5
лв, спечелените от него точки ще бъдат 1.5, защото множитела е над 1. (1.5 /
1= 1.5)
*Печеливш множител носи точки според операцията Печалба делена на
сумата на разиграване.
(6) Позицията на всеки играч в класирането ще бъде на основа на
акумулирани от него точки.
(7) Наградите ще бъдат заредени в профилите на клиентите според
крайното класиране до 48 часа след приключване на турнира.

(9) Наградите ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора.
(10) Ако два или повече клиента се класират на една и съща позиция в
класирането според т.6 те ще получат наградите на конкретната позиция, за
която са се класирали.
(11) Всяка една от паричните награди се добавя в акаунта под формата на
бонус сума с условия за разиграване равни на 5 пъти сумата на бонуса.
Пример: Ако спечелите бонус на стойност 10 лв., за да изтеглите сумата и
акумулираните с нея печалби, е необходимо да направите разигравания на
стойност равна или по-голяма на 50 лв.
Чл.17 (1) По реда на настоящите правила се учредява специален бонус
„Cashback“ за секция ЖИВО КАЗИНО със следните правила:
(2) От специален бонус „Cashback“ може да се възползва всеки
регистриран потребител на palmsbet.com.
(3) Бонусът важи само за изиграна сума в секцията Живо Казино.
(4) При загубена нетна сума над 1000лв. в рамките на една седмица (от
понеделник до неделя включително), клиентът получава 10% еднократен
бонус „Cashback“.
(5) "Изгубена нетна сума“ се изчислява по следния начин: От всички
валидни разигравания за съответната секция (Живо Казино) се изваждат
печелившите такива, приетите бонуси, както и депозитите обвързани с тях
(Валидни разигравания - Печеливши разигравания - Приети бонуси Депозити обвързани с приети бонуси).
(6) Разигравания с нисък риск няма да се зачитат в превъртането на бонуса.
Пример:
- Изборна над 66% от числата на рулетката.
- Избор на черно и червено на рулетката ( и всички други равни залози).
- Отборна игра с други играчи с цел постигане на търноувър за бонуси.
- Избор на противоположни изходи с цел търноувър на бонуси.
(7) Бонусът ще бъде начислен с условия за (1) еднократно превъртане в
игралния профил на класиралите се в рамките на 24 часа, считано от
понеделника на следващата седмица след класиране за бонуса.
(8) Максималната сума на бонуса е 5,000 BGN.
(9) Приемайки бонуса за игра, участникът декларира, че е запознат и
приема всички допълнителни правила и условия за конкретния бонус.
(10) Ако бонусът не бъде изигран или изтеглен в рамките на 30 дни от
датата на издаването, той се заличава от сметката на участника.
(11) Ако участникът не желае да получи бонус „Cashback“, той трябва
преди началото на играта да уведоми писмено отдел „Връзка с клиенти“.
Чл. 18. (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:
ума
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.
УТВЪРДИЛ:_______________________
/Десислава Панова/

