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Anexa 2 la Termene si Conditii Generale  

 

 

TERMENE SI CONDITII PENTRU ACORDAREA BONUSURILOR  

 

 

Prezentele Termene si conditii pentru acordarea bonusurilor sunt parte integranta a Termenilor si 
conditiilor generale, aplicabile pe platforma www.mozzartbet.ro, al carei operator este MOZZARTBET 
MALTA Limited, inregistrata conform Legilor din Malta, inregistrata in Registrul Companiilor din Malta 
sub numarul C83980/2017, cu sediul in Soho Office, Punchbowl Centre, Office 2D, str. Elia Zammit, St. 
Julians STJ3154, Malta.  

 

 

1. Bonusul Happy Monday 

 

1. Bonusul Happy Monday se acorda jucatorilor inregistrati pe platforma www.mozzartbet.ro, 
pe baza activitatii inregistrate in decursul unei saptamani (incepand cu fiecare zi de luni ora 
0.00 pana duminica, ora 23.59). Activitatea inregistrata in decursul unei saptamani se va 
evalua in functie de un algoritm de calcul care va avea in vedere urmatoarele criterii indicate 
cu titlu exemplificativ: numarul total de accesari ale platformei, valoarea mizelor puse in joc 
in decursul unei saptamani, raportul de pierderi/castiguri. 

2. In functie de activitatea inregistrata pe durata saptamanii anterioare, fiecare jucator va putea  
fi eligibil pentru primirea Bonusului Happy Monday.  

3. Bonusul Happy Monday este acordat individual jucatorilor si va fi transferat in contul de joc, 
in fiecare zi de luni, la ora 9.00. Bonusul nu are conditii de rulaj, fiind disponibil imediat in 
vederea participarii la jocul de noroc (cazinou sau pariuri online) sau in vederea retragerii.  

4. Bonusul va fi activat in contul de indata ce acesta este acceptat.  

5. Bonusul va ramane in contul de joc, in asteptare, timp de 35 de zile. Dupa expirarea celor 35 
de zile, Bonusul va expira. 

6. Mozzartbet isi rezerva dreptul de a inceta oferta de bonusare cu notificare prealabila de 7 
zile.  

 

Hat Trik Bonus 

 

1. Oferta este valabila doar pentru jucatorii care fac prima, a doua sau a treia depunere pe site-
ul mozzartbet.ro.  

Fara a aduce atingere termenilor si conditiilor prevazute in cele ce urmeaza, jucatorii care efectueaza prima 
depunere pe site-ul mozzartbet.ro vor primi un bonus de 50% din valoarea depunerii, jucatorii care 
efectueaza a doua depunere pe site-ul mozzartbet.ro vor primi un bonus de 100% din valoarea depunerii, 
iar jucatorii care efectueaza a treia depunere pe site-ul mozzartbet.ro vor primi un bonus de 200% din 
valoarea depunerii. 

2. Valoarea minima pentru depunere pentru a fi eligibil pentru bonus este de 50 LEI (inclusiv taxa 2%). 
Valoarea maxima a bonusului este diferentiata dupa cum urmeaza: 

- pentru prima depunere, valoarea maxima a bonusului este de 250 LEI; 

- pentru a doua depunere, valoarea maxima a bonusului este de 500 LEI; iar  

- pentru a treia depunere, valoarea maxima a bonusului este de 1.000 LEI.  

Exemple:  

(i) Daca jucatorul face o a doua depunere de 300 LEI, acesta va primi un bonus de 300 LEI (adica 100% din 
valoarea celei de-a doua depuneri).  
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(ii) Daca jucatorul face o prima depunere de 1.000 LEI, acesta va primi 250 LEI bonus (adica valoarea 
maxima a bonusului pentru prima depunere, avand in vedere ca valoarea bonusului calculata ca procent -
50%- este mai mare decat valoarea maxima care poate fi acordata).  

3. Bonusul va fi activat in contul jucatorului imediat dupa depunere. Pentru ca bonusul sa poata fi retras 
sau utilizat pentru inregistrarea altor pariuri, jucatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de 
pariere (rulaj): 

a) Jucatorul trebuie sa parieze (ruleze) valoarea totala a bonusului de 5 ori intr-un termen de 60 de zile de 
la acordarea bonusului. Daca cele 60 de zile expira, orice suma ramasa din bonus este automat pierduta. 

b) Pariuri sportive pre-match:  

Numai biletele de pariuri sportive care contin minimum 4 selectii cu o cota minima de 1,35 sunt luate in 
considerare pentru calcularea conditiilor de pariere (rulaj) pentru bonus. 

c) Pariuri live: 

Pentru calcularea conditiilor de pariere (rulaj) pentru bonus, sunt luate in considerare doar biletele de 
pariuri sportive live care contin cel putin 2 selectii cu o cota minima de 1,20. 

d) Mozzart Lucky Super 6: 

Pentru calcularea conditiilor de pariere (rulaj) pentru bonus, sunt luate in considerare doar biletele 
standard 6/6, nu si biletele de sistem sau jocuri suplimentare. 

e) Jocuri de loterie: 

Pentru calcularea conditiilor de pariere (rulaj) pentru bonus, vor fi luate in considerare numai pariurile cu 
minimum 3 numere pe bilete, care nu sunt de tip sistem si care sunt inregistrate numai la jocurile Italia 
10e, Hungary Putto, Plolonia Keno, Spania Express si Cehia Kino. 

f) Jocuri virtuale (Bet Radar): 

Pentru calcularea conditiilor de pariere (rulaj) pentru bonus, sunt luate in considerare numai biletele de joc 
virtuale care contin minimum 2 selectii. 

g) Pariurile sportive inainte de eveniment (pre-match) contribuie cu un procentaj mai mare la indeplinirea 
conditiilor de pariere (respectiv cu 100%) comparativ cu celelalte pariuri mentionate la punctele anterioare, 
care contribuie dupa cum urmeaza: 

h) Pariuri live contribuie cu 20% la realizarea calculului necesar al conditiilor de pariere (rulaj) pentru bonus; 

i) Mozzart Lucky Super 6 contribuie cu 40% la realizarea calculului necesar al conditiilor de pariere (rulaj) 
pentru bonus; 

j) Jocuri de loterie contribuie cu 40% la realizarea calculului necesar al conditiilor de pariere (rulaj) pentru 
bonus; 

k) Jocuri virtuale (Bet Radar) contribuie cu 30% la realizarea calculului necesar al conditiilor de pariere 
(rulaj) pentru bonus. 

Pariurile finantate integral sau partial cu bonusuri cadou nu vor fi luate in considerare pentru calcularea 
conditiilor de pariere (rulaj) pentru bonus. 

       4. Compania isi rezerva dreptul de a anula orice bonus in orice moment si de a retine bonusurile (sumele 
bonusurilor si profiturile rezultate din utilizarea bonusurilor) din orice cont care este considerat ca incearca 
sa abuzeze de conditiile bonusului prin plasarea de pariuri contradictorii pentru a indeplini conditiile de 
pariere (rulaj) ale bonusului. 

       5. Pariurile anulate, pariurile pe competitii sau meciuri anulate, pariurile pe participantii care nu au 
concurat intr-un eveniment sau pariurile pe evenimente sportive care, din orice motiv, sunt anulate nu 
sunt incluse pentru calcularea conditiilor de pariere (rulaj). 

      6. Daca conditiile de pariere (rulaj) si / sau perioadele de timp prevazute nu sunt indeplinite astfel cum 
sunt descrise in oferta, atunci orice suma ramasa in cont, provenita din bonus, se va pierde automat. 

 

2. Free Bet/ Pariu fara depunere 

1. Este un bonus in valoare totala de 25 lei, care se acorda sub forma a 5 (cinci) vouchere (coduri 
numerice), fiecare in valoare de 5 (cinci) lei, care pot fi utilizate ca miza in activitatea de pariuri pe 
platforma www.mozzartbet.ro.   

2. Bonusul Free Bet se aloca saptamanal (o singura zi pe saptamana), in conturile de joc ale 
jucatorilor, in sectiunea dedicata fondurilor bonus, in functie de un algoritm de calcul care va avea in 
vedere urmatoarele criterii indicate cu titlu exemplificativ: numarul total de accesari ale platformei, 
valoarea mizelor puse in joc in decursul unei saptamani, raportul de pierderi/castiguri. 
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3. Jucatorii care se califica pentru primirea bonusului vor fi notificati prin email sau sms la 
momentul acordarii. In cazul in care bonusul nu este activat in termen de 7 (sapte) zile de la data 
acordarii, acesta expira, fiind anulat fara nicio alta formalitate din contul de joc, sectiunea  Fonduri 
bonus.  

4. Activarea bonusului se realizeaza automat prin utilizarea unuia dintre voucherele (codurile) 
disponibile in contul de joc, sectiunea Fonduri bonus.  

5. Bonusul Free Bet poate fi utilizat numai pentru inregistrarea de pariuri de tip Pre-Match.  

6. Cele 5 (cinci) vouchere acordate pot fi utilizate numai in interiorul perioadei de 7 (sapte) zile 
de la acordare, pe parcursul a 5 (cinci) zile consecutive. In cazul in care de la momentul activarii 
bonusului prin utilizarea unui voucher (cod),  celelalte 4 vouchere (coduri) nu sunt utilizate pe 
parcursul celor 5 zile consecutive, calculate de la activare, ori daca nu sunt folosite in termen de 7 
(sapte) zile de la data acordarii, acestea sunt anulate fara nicio alta formalitate din contul de joc, 
sectiunea  Fonduri bonus. 

 

4. Free Spins  

1. Free Spins pot fi utilizate in sectiunea Casino, doar pentru jocurile mentionate de catre 
Organizator in cadrul ofertei. 

2. Conditiile de acordare ale bonusului, valoarea unei runde gratuite, termenul in care sunt 
transferate Free Spins in contul de joc, intervalul de timp in care pot fi utilizate Free Spins, 
precum si eventualele conditii de rulaj ale castigurilor provenite din bonus vor fi prevazute in 
cadrul ofertei. 

3. Daca Free Spins nu sunt utilizate in intervalul de timp prevazut in oferta, Free Spins vor expira. 
4. Sunt eligibile pentru primirea bonusului numai conturile de joc inregistrate si verificate de 

catre Organizator. 
5. Se aplica Termeni si Conditii Generale. 

 

 

 

Mozzartbet Malta Limited   

Prin reprezentant autorizat,  

 

 

__________________________ 


