
Drops and Wins 2022 – Termos e Condições 

 
Em baixo teremos a lista de termos e condições para participação na Promoção de Rede “Drops & Wins 

- Prêmios em dinheiro durante todo o dia da Pragmatic Play” (a "Promoção de Rede") pelos operadores 

do Pragmatic Play (os "Operadores”), seja oferecido diretamente ou por meio de um revendedor ou 

provedor de plataforma, que será executado de 19 de outubro de 2022 a 8 de fevereiro de 2023 (o 

“Termo de Promoção da Rede”) como uma  promoção global para a rede e os jogos da Pragmatic Play.  

Ao participar da Promoção da Rede, você concorda em cumprir estes termos e condições. Além disso, 

estes termos e condições devem ser lidos em conjunto e a Promoção de Rede estará sujeita aos termos 

e condições estabelecidos no Contrato de Licença de Software firmado entre a Pragmatic Play e o 

Operador. Quaisquer termos em maiúsculas contidos neste documento que não estejam definidos 

terão o mesmo significado usado na indústria de iGaming/jogos de azar. 

 
Drops & Wins – Prêmios em dinheiro durante todo o dia - Basta um giro para ganhar' Termos e 
condições gerais 

• Esta promoção de rede é operada pela Pragmatic Play. Como tal, o prémio é partilhado por toda a 

rede de Operadores que optem por esta Promoção da Rede. 

• A Promoção da Rede inclui dezesseis (16) torneios de sete (7) dias (cada um "Torneio Semanal") e 

um total de cento e doze (112) prêmios diários (cada um "Diário de Prêmios") que executado 

semanalmente durante o Período de Promoção da Rede. O Termo de Promoção da Rede é dividido 

em quatro (4) etapas, cada etapa compreendendo quatro (4) semanas (cada quatro (4) semanas 

será referida como uma "Etapa"), em que cada semana dentro de uma Etapa será uma qualificação 

semana (doravante cada uma "Semana de Qualificação"). 

• Para participar de qualquer Torneio Semanal ou Entrega de Prêmios Diária na Promoção da Rede, os 

jogadores devem abrir qualquer um dos jogos participantes e participar/aderir. 

• A premiação total esperada para toda a Promoção da Rede é de dois milhões de euros/libras 

esterlinas (€/£ 2.000.000). 

• A premiação esperada para cada Etapa da Promoção da Rede é de quinhentos mil Euros/libras 

esterlinas (€/£ 500.000). 

• Os prêmios da Promoção da Rede podem ser ganhos pelos jogadores na forma de um valor 

multiplicador e/ou Bônus de Rodada Grátis (conforme definido abaixo): 

• Os jogadores que participarem durante as semanas do multiplicador podem ganhar 

prêmios na forma de um multiplicador do valor da aposta do jogador vencedor e Bônus de 

Rodada Grátis, conforme estabelecido na Tabela de Prêmios do Torneio Semanal (Semanas 

do Multiplicador de Prêmios) e na Tabela de Prêmios de Entrega de Prêmios Diária 

(Semanas do Multiplicador de Prêmios) mais abaixo (doravante as “Semanas do 

Multiplicador de Prêmios”) 



▪ Se a rodada vencedora exceder dez Euros/Libras Britânicas Esterlinas (€/£ 10), o 

prêmio será pago com base em uma aposta de dez Euros/British Libras 

Esterlinas (€/£ 10) ou o valor equivalente na Moeda Disponível (conforme 

definido ainda abaixo) multiplicador X  recebido. 

▪ Apesar de qualquer coisa em contrário, os prêmios de Bônus de Rodada Livre 

ganhos  durante as Semanas Multiplicadoras são  excluídos da mecânica do 

prêmio multiplicador. 

• Bônus de rodada grátis (o "Bônus  de Rodada Livre  /es") podem ser concedidos a um jogador na  
forma de dez (10) 

 Bônus de Rodada Grátis  para o mesmo jogo participante em que o jogador ganhou o prêmio. 

• Os  Bônus de Rodada Livre não têm requisitos de apostas uma vez concedidos ao  jogador. 

• Se o valor da aposta na rodada vencedora do Bônus de Rodada Livre exceder dez 

Euros/Libras Britânicas Esterlinas (€/£ 10) ou o valor equivalente na Moeda Disponível, o 

Bônus de Rodada Livre  será pago com base em uma aposta de dez Euros/Libras Britânicas  

Esterlinas (€/£ 10) ou o valor equivalente em  a Moeda Disponível. 

▪  Se o jogo participante não tiver dez euros/libras esterlinas esterlinas (€/£ 10) 

aposta disponível, o Bônus de Rodada Livre será pago na próxima aposta mais 

alta disponível  no  jogo  participante. 

• Os Bônus da Rodada Livre ganhos em uma Entrega de Prêmios serão concedidos aos 

vencedores no mesmo dia em que o Bônus  da Rodada Livre foi ganho. 

▪ Os Bônus de Round gratuitos ganhos em Torneios  Semanais serão  concedidos 

aos vencedores até o final de cada torneio.  

• Todos os prêmios ganhos durante o Termo de Promoção da Rede devem ser pagos como um valor 

fixo em dinheiro, sem exigências de apostas. 

 
Mecânica: 

 

 Torneios Semanais (Semanas multiplicadoras de prêmios) 

• Cada  Semana de Qualificação dentro do Termo de Promoções da Rede inclui um (1) Torneio  
Semanal. 

• Uma (1) Rodada de Qualificação  (conforme definido aqui em diante) pode permitir que o jogador se 
classifique na tabela de classificação.  

• A tabela é classificada de acordo com a pontuação, que pontuação é baseada no maior valor de  

vitória em rodada única em qualquer jogo participante ajustado ao valor da aposta. 

• A tabela de classificação é atualizada em tempo real e os  jogadores podem ver a tabela de 

classificação em tempo real no jogo a qualquer momento de sua própria escolha ao jogar os jogos 

participantes.  

• No caso de dois (2) ou mais jogadores terminando um Torneio Semanal na  mesma posição  de 

tabela de classificação, o jogador que alcançou  a pontuação primeiro receberá  o maior prêmio. 



• Os prêmios são pagos  como o multiplicador do valor da  aposta do jogador vencedor, excluindo o 
Bônus de Rodada Livre Prêmios. 

• Nenhuma aposta em dinheiro real mínimo é necessária para que os jogadores  sejam elegíveis para 
participar do Torneio Semanal (Semanas multiplicadoras de prêmios) (doravante uma "Rodada 
qualificatória "). 

• Para evitar dúvidas, qualquer parte não distribuída da premiação ao final de qualquer Torneio 

Semanal específico será levada adiante para as fases subsequentes de Torneios Semanais ou para a 

próxima Promoção da Rede. 

Como os jogadores podem  participar de Torneios Semanais (Semanas multiplicadoras de prêmios):  

1. Um jogador deve participar ou optar por  qualquer um dos  jogos participantes. 

2. Um jogador deve apostar em qualquer um dos jogos participantes e deve obter  pelo menos uma 

(1) vitória no jogo para se qualificar para o Torneio  Semanal. 

3. Os prêmios serão distribuídos aos jogadores com base na pontuação final mostrada na tabela de  

classificação do jogo até o final de cada Torneio  Semanal. 

4. Quanto maior o valor que o jogador ganha em um único giro em relação à aposta do jogador, maior a 
pontuação do jogador. 

 

 Rodadas diárias de prêmios (Semanas  multiplicadoras de prêmios) 

• Cada  Semana de Qualificação dentro do Termo de  Promoção da Rede inclui  sete (7) Rodadas diárias 
de prêmios (cada um "Dia das Rodadas Diárias"). 

• Uma (1) Rodada qualificatória  (conforme definido aqui) pode acionar um (1) prêmio da  premiação  

durante cada promoção. 

• Não é necessária aposta em dinheiro real mínima para  que os jogadores sejam elegíveis 

para participar das  Rodadas diárias de Prêmios (Semanas multiplicadoras de prêmios, 

doravante uma "Rodada qualificatória"). 

• As regras aleatórias de Entrega de Prêmios Diários e tabelas de prêmios são construídas nos jogos  

participantes. A tabela de prêmios atualiza em tempo real mostrando a classificação atual, bem 

como o número de prêmios bônus restantes. 

• Os prêmios serão  pagos de acordo com a guia “Prêmios” encontrados em cada um dos  jogos 
participantes. 

• Os prêmios são pagos  como o multiplicador do valor da  aposta do jogador vencedor, excluindo o 
Bônus de Rodada Livre 

Prêmios. 

• Um jogador pode ganhar vários prêmios diários cada Dia de Rodada de Prêmios Diários. 

• O Prêmio Diário sairá diariamente no início de: (i) 18:59 CEST/CET ou (ii) quando não houver mais 

prêmios . 

•  Para evitar  dúvidas, qualquer parcela não distribuída da  premiação  ao  final de qualquer entrega 

específica do  Prêmio Diário  será levada adiante para as subsequentes Rodadas de  Prêmios Diários  

Etapas ou  para a próxima Promoção de Rede.  

 



Como os jogadores podem  participar do Daily Prize Drop (Semanas multiplicadoras de prêmios): 

1. Um jogador deve participar ou optar por  qualquer um dos  jogos participantes. 

2. Um jogador deve girar  pelo menos um (1) giro de dinheiro real  em qualquer um  dos jogos  
participantes. 

3. Qualquer aposta qualificada em qualquer um dos jogos participantes pode acionar um (1) prêmio 

aleatório da premiação durante o período  de promoção. 

 
TERMO DE PROMOÇÃO DA REDE: SEMANAS 37-40: Incluindo Torneios Semanais (Multiplicador de 

Prêmios) e  Rodadas diárias de  Prêmios (Multiplicador de Prêmios) 

• Para ser elegível para participar dos Torneios Semanais (Semanas multiplicadoras de prêmios) e das 

Rodadas diárias de prêmios (Semanas multiplicadoras de prêmios) o jogador será obrigado a jogar 

uma rodada de dinheiro real  nas  seguintes condições (doravante "Qualifying Spin"):  

• Torneio Semanal (Semanas multiplicadoras de prêmios): Todas as rodadas sem exigência 

mínima de aposta nos  jogos participantes  participarão  do Torneio  Semanal (Semanas 

multiplicadoras de prêmios). 

• Rodadas diárias de prêmios (Semanas multiplicadoras de prêmios): Todas as rodadas sem 

exigência mínima de aposta nos jogos participantes   participarão  das Rodadas diárias de 

Prêmios  (Semanas multiplicadoras de prêmios  ).  

 
 Jogos participantes: 

Wolf Gold™, Mustang Gold™, Sweet Bonanza™, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen™, 

Great Rhino Megaways™, John Hunter and the Book of Tut™, The Dog House™, The Dog House 

Megaways™, Chilli Hea™t, Fruit Party™, Big Bass  Bonanza™, Madame Destiny Megaways™, Gems 

Bonanza™, Wild Wild Riches™, Wild West Gold™, Gates of Olympus™, Power of Thor Megaways™, 

Floating Dragon Hold&Spin™, The Hand of Midas™, Buffalo King  Megaways™, Juicy Fruits™, Bigger Bass 

Bonanza™, Starlight Princess™, Joker's Jewels™, Big Bass Bonanza Megaways™, Book of The Fallen, 5 

Lions Megaways™, Buffalo King™, Extra Juicy Megaways™, Cleocatra, Wild West Gold  Megaways, Big 

Bass Splash, Sugar Rush, Down the Rails, Happy Hooves, Book of Golden Sands, Striking Hot 5, Crown of 

Fire, Wild Hop&Drop, Floating Dragon Megaways, Aztec Blaze, John Hunter and the Book of Tut 

Respin™, Pirate Golden Age, Firebird Spirit, Muertos Multiplier Megaways (cada um um "Jogo 

Participante"). 

 
Horário: 

• Semana 37: Quarta-feira , 19 de outubro de 2022 19:01 CEST - Quarta-feira , 26 de outubro de 2022 
18:59 CEST. 

• Semana 38: Quarta-feira , 26 de outubro de 2022 19:01 CEST – Quarta-feira , 2 de novembro de 2022 
18:59 CET. 

• Semana 39: quarta-feira , 2 de novembro de 2022 19:01 CET – quarta-feira 9 novembro 2022 18:59 
CET. 

• Semana 40: Quarta-feira , 9 de novembro de 2022 19:01 CET – quarta-feira , 16 de novembro de 



2022 18:59 CET. 

 

A.  TORNEIOS SEMANAIS (SEMANAS  MULTIPLICADORAS DE PRÊMIOS  ) 

▪ Critérios de ganho: Maior valor de vitória de rodada única  ajustado para  o valor da aposta. 

▪   Prêmios:  Premiação semanal  esperada de 82 mil Euros/Libras Britânicas Esterlinas (€/£ 

82.000) no total em dois mil (2.000) prêmios em dinheiro e  Bônus  de Rodada Livre. 

 

 Tabela de  prêmios do Torneio Semanal  (Semanas multiplicadoras de prêmios) 

CLASSIFICAR Multiplicador (x Aposta) 

1. 20.000X 

2. 5.000X 

3. 2.000X 

4 a 10. 1.000X 

11 - 20. 500X 

21 - 50. 200X 

51 - 100. 100X 

101 - 350. 50X 

351 - 650. 20X 

651 - 1800. 10X 

1801 - 2000. 10 bônus  de rodada grátis 

 

B.  RODADAS DIÁRIAS DE PRÊMIOS (SEMANAS  MULTIPLICADORAS DE PRÊMIOS  ) 

▪  Critérios de ganho: Qualquer rodada em dinheiro real nos jogos participantes pode desencadear 
um prêmio  em dinheiro aleatório. 

▪ Prêmios:   Premiação semanal esperada de 87 mil e quinhentos Euros/Libras Britânicas  Esterlinas 

(€/£ 87.500) no total, premiação diária esperada de doze mil e quinhentos Euros/Libras Britânicas 

Esterlinas (€/£ 12.500) em setecentos (700) prêmios em dinheiro e Bônus de Rodada Livre e bônus 

de rodada grátis.  

 Tabela de prêmios  diárias (Semanas multiplicadoras de prêmios)  

Quantidade Multiplicador (x Aposta) 

1. 2.000X 

2. 500X 

5. 100X 

12. 50X 

160. 20X 

470. 10x 

50 10  rodadas de bônus grátis 

 



TERMO DE PROMOÇÃO DA REDE  : SEMANAS 41-44: 

 Jogos participantes: 

 Estará disponível com um (1) mês de antecedência. 

 

Horário: 

• Semana 41: Quarta-feira , 16 de novembro de 2022 19:01 CET – quarta-feira , 23 de novembro de 
2022 18:59 CET. 

• Semana 42: Quarta-feira , 23 de novembro de 2022 19:01 CET – quarta-feira 30 novembro 2022 
18:59 CET. 

• Semana 43: Quarta-feira, 30 de novembro de  2022 19:01 CET – quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 
18:59 CET. 

• Semana 44: Quarta-feira , 7 de dezembro de 2022 19:01 CET – quarta-feira , 14 de dezembro de 2022 
18:59 CET. 

 

TERMO DE PROMOÇÃO DA REDE  : SEMANAS 45-48 

 Jogos participantes: 

 Estará disponível com um (1) mês de antecedência. 

 

Horário: 

• Semana 45: Quarta-feira, 14 de dezembro de  2022 19:01 CET – quarta-feira, 21 de dezembro de 
2022 18:59 CET. 

• Semana 46: Quarta-feira, 21 de dezembro de  2022 19:01 CET – quarta-feira, 28 de dezembro de  
2022 18:59 CET. 

• Semana 47: Quarta-feira, 28 de dezembro de  2022 19:01 CET – quarta-feira 4 janeiro 2023 18:59 
CET. 

• Semana 48: quarta-feira 4 janeiro 2023 19:01 CET - quarta-feira 11 janeiro 2023 18:59 CET. 

 

TERMO DE PROMOÇÃO DA REDE  : SEMANAS 49-52: 

 Jogos participantes: 

 Estará disponível com um (1) mês de antecedência. 

 

Horário: 

• Semana 49: quarta-feira 11 janeiro 2023 19:01 CET - quarta-feira 18 janeiro 2023 18:59 CET. 

• Semana 50: Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 19:01 CET – quarta-feira, 25 de janeiro de  2023 
18:59 CET. 

• Semana 51: quarta-feira , 25 de janeiro de 2023 19:01 CET – quarta-feira 1º fevereiro 2023 18:59 
CET. 

• Semana 52: quarta-feira 1º fevereiro 2023 19:01 CET – quarta-feira 8 fevereiro 2023 18:59 CET. 



 Regras Gerais 

• O opt-in é necessário para operadores e para jogadores.  Os jogadores são obrigados a 
participar/optar por  um jogo. 

•  Para   participar  da  Promoção da  Rede,  as Operadoras devem optar  pelo Termo  de Promoção da 

Rede. 

•  Para  se qualificar para a  Promoção da Rede,  pelo menos um (1) banner com o logotipo principal 

"Drops & Wins" deve ser usado no site das Operadoras, logotipo "Drops & Wins" para ser 

adicionado aos jogos participantes e seção dedicada a ser criada   para "Drops & Wins" em posições  

proeminentes no lobby. 

• O  logotipo "Drops & Wins" ou nome e/ou qualquer outro material de marketing pragmático  do Jogo 
não deve  ser 

alterado, alterado ou modificado de qualquer forma, a menos que expressamente autorizado  por 
escrito por Pragmatic Play. 

• Os componentes do  pacote promocional de  promoção de rede dedicado devem ser utilizados no 
pacote promocional das Operadoras 

site(s), em boletins informativos e outras mídias, incluindo mídias  sociais. 

• Se for o caso, caberá ao provedor da plataforma garantir que todas as Operadoras optem pela 

Promoção da Rede. O Jogo Pragmático será considerado inofensivo pelo fracasso da Operadora em 

optar pela   Promoção  Network. 

• Todo e qualquer prêmio será  concedido de acordo com estes termos e condições, que o Jogo 

Pragmático  pode, a seu critério, alterar a qualquer momento. 

• A Pragmatic Play pagará cerca de dois milhões de libras esterlinas esterlinas (€/£ 2.000.000) pela 

Promoção da Rede no agregado durante o Termo  de Promoção da  Rede.  Esta estimativa pode 

variar devido à  mecânica  multiplicadora de prêmios diários.  

•   Quaisquer prêmios não fixos, como os Torneios Semanais (Semanas multiplicadoras de prêmios) e 

o Prêmio Diário de Entrega de Prêmios   (Semanas multiplicadoras de prêmios) que forem ganhos 

acima dos dois milhões de euros/libras esterlinas esterlinas (€/£ 2.000.000) serão  pagos no último 

mês do Termo de Promoção da  Rede. 

•  É responsabilidade     do Operador garantir que a promoção do  prêmio seja realizada de acordo 

com as leis aplicáveis da jurisdição em que se trata a  Promoção da Rede  oferecido. 

• É responsabilidadedo Operador garantir que os produtos e serviços da Pragmatic Play cumpram  as 

leis aplicáveis dos  países em que o jogo participante é oferecido aos  jogadores. 

• Em – línguas de ferramentas de jogo:  inglês, búlgaro, tcheco, dinamarquês, estoniano, finlandês, 

francês, alemão, grego, húngaro, italiano, letão, norueguês, polonês, português, romeno, russo, 

sérvio, eslovaco, espanhol, turco,  Ucraniano. 

• In – moeda de ferramenta de jogo:  Os jogos da Pragmatic Play suportam todas as moedas incluídas  
no  padrão  

 sistema de moeda  ISO 4217 ("Moeda Disponível"). 

• As  taxas de conversão de moeda das  tabelas de  prêmios do jogo serão atualizadas na sola do Jogo 
Pragmático  



discreção. 

• A tabela abaixo estabelece o equivalente da moeda de acordo com a aposta mínima de 

cinquenta centavos de euro (€0,50) em critérios de qualificação neste momento específico (a 

"Tabela de Conversão de Apostas Mínimas").  Se não estiver disponível, a aposta mínima   será  

arredondada até o próximo tamanho de aposta  disponível maior no jogo participante.  A Tabela de  

Conversão de  Apostas Mínimas será atualizada na sola do Jogo Pragmático discreção. 

• Se alguma das Moedas Disponíveis não estiver na Tabela de Conversão de Apostas Mínimas, então 

uma taxa de conversão do sistema, bloqueada por período de cada Gota de Prêmio Diário e Torneio 

Semanal, será usada em seu lugar. 

 
 

Moeda  Aposta mínima (USADA APENAS PARA SEMANAS 
REGULARES)  

Euro 0.5 

GBP 0.5 

Usd 0.5 

Cad 1.00 

Ouvir 0.8 

NZD 1 

Segundo 5 

Suficiente 5 

DKK 4 

Amd 200 

BGN 1 

CZK 13 

Gel 1.5 

Casco 200 

PLN 2.3 

Ron 2.5 

RSD 60 

Esfregar 30 

Tentar 9 

CLP 500 

KZT 250 

Caneta 2.5 

INR 40 

MXN 12.5 

Thb 19 



KWD 0.15 

UZS 6,250 

Ver 4 

TND 1.5 

CNY 3.5 

É MESMO? 10 

JPY 65 

HKD 4 

CHF 0.5 

Brl 3 

Ars 145 

Soprar 2,250 

Quem 60 

Bam 1 

GHS 5 

AZN 1 

MDL 10 

UAH 17 

IDR 7,500 

KRW 650 

VND 11,500 

MYR 2.5 

PYG 3,500.0 

BND 0.75 

MMK 1,000.0 

Crc 300.0 

Droga 27.5 

ZMW 10.0 

UGX 2,000.0 

USDT 0.5 

TUSD 0.5 

tUSD 0.5 

NGN 225.0 

Ir dormir 20.0 

XOF 325.0 

XAF 325.0 

HNL 15.0 



GTQ 5.0 

HRK 3.75 

Pkr 100.0 

Bdt 50.0 

TZS 1,150.0 

Cdf 1,000.0 

Acima 8.8 

LSL 8.8 

Npr 65.0 

Bob 3.5 

Sgd 0.75 

MNT 1,250.0 

IQD 750.0 

.PHP 27.5 

Eles 1.75 

 

• O pagamento de prêmios em dinheiro não deve ser condicionado a quaisquer requisitos de apostas. 

Os jogadores poderão   retirar os prêmios imediatamente caso optem por   fazê-lo.  

• O Operador deve escolher entre pagamento manual e automático  dos prêmios. 

• O Operador que optar pelo pagamento manual dos prêmios deverá pagar os prêmios do valor fixo 

em dinheiro e os prêmios  multiplicadores do  valor manualmente. 

• O Operador que optar pelo pagamento automático dos prêmios  terá os ganhos do valor fixo em 

dinheiro e os prêmios de  valor multiplier pagos  automaticamente ao saldo  em dinheiro do 

jogador. 

• Prêmios/ganhos podem ser submetidos a quaisquer processos de verificação, conforme exigido   
pelo Pragmatic Play. 

• Cada Operador com um jogador vencedor deve informar o jogador vencedor do prêmio e creditará 

o prêmio em dinheiro para a conta do jogador vencedor dentro de setenta e duas (72) horas após o 

término do  Torneio Semanal relevante ou Entrega  de Prêmios Diários. 

•   A Pragmatic Play reembolsará  todos os Operadores de quaisquer valores pagos aos jogadores 

vencedores que optarem por prêmios  em dinheiro deduzindo tais valores da fatura do Operador 

relevante. A Pragmatic Play deduzirá quaisquer quantias para prêmios em dinheiro de acordo com  

a conversão de tais valores em moeda  eur. 

• Todos os jogadores localizados na Itália, Suécia, Lituânia, Dinamarca e PortugaL serão excluídos da 

participação na  Promoção da Rede. 

• Se os termos e condições foram traduzidos para várias línguas, estes refletem os mesmos princípios.  

No entanto, no caso de quaisquer discrepâncias entre as diferentes versões do idioma,  a versão em 

inglês prevalecerá. 



• A Pragmatic Play reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a Promoção da Rede, 

Torneio Semanal e/ou Entrega de Prêmios Diários, incluindo quaisquer termos e condições 

relacionados, a qualquer momento. Qualquer alteração desse tipo não afetará os jogadores que 

optaram por entrar, a menos que a alteração seja necessária para gerenciar/prevenir fraudes e 

outros comportamentos ilícitos. 

• Para obter mais informações sobrea formação, entre em contato com seu gerenciador de contas de 
reprodução pragmática  dedicado. 


