
Regler & villkor välkomstbonus
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Det här är reglerna och villkoren för Rizks välkomstbonus. Besök vår Rizk recension för att läsa
mer om Rizk.

Q: Vad behöver jag göra för att ta del av välkomsterbjudandet?

A: För att ta del av erbjudandet behöver du göra en insättning på 100 kronor.

Q: När får jag min bonus?

A: När du gör din första insättning väljer du casinobonusen och får då 100 % upp till 2 000
kronor.

Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?

A: Endast en välkomstbonus per spelare är tillåten på licensen (18Li7386) utfärdad av
Spelinspektionen för GiG:s casinon: Guts.com, GutsXpress.com, Kaboo.com, Rizk.com, och
Thrills.com har du därmed redan tagit del av ett erbjudande på en annan bland dessa sidor kan
du ej ta del av detta erbjudandet.

Behörighet

Gäller endast nya kunder som inte redan tagit del av en välkomstbonus från Guts.com,

GutsXpress.com, Kaboo.com, Rizk.com, eller Thrills.com och ger då en välkomstbonus på 100 %

upp till 2 000 kronor att spela för i casinot.

Bonusens Omsättningskrav

Bonusbeloppet måste omsättas 30x inom 60 dagar innan någon summa kan tas ut eller spelas

på andra produkter och kommer att avbrytas om inte omsättningskravet uppnås 60 dagar efter

krediteringen.

Maxinsatsen är 50 kr tills dess att omsättningskravet är uppnått.
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När du har tagit del av välkomstbonusen kommer ditt saldo att användas i följande ordning:

1. Eventuell summa som krävs för att aktivera bonusen

2. Bonuspengar

3. Återstående summa

Du kan när som helst välja att ge upp bonuspengarna och vinster för att ta ut eventuella pengar

som återstår.

Generella Omsättningskrav

Observera att olika spel bidrar olika mycket i procent mot omsättningskravet:

● Alla casinospel: 100 %

● Alla Video Poker-spel: 0 %

● Alla bordsspel och Live Casino-spel: 10 %

Dessutom kommer du inte att kunna spela Deal or No Deal Live eller spelen i kategorin “Mörka

Sidan” under tiden du spelar med en välkomstbonus.

REGLER OCH VILLKOR

Erbjudandet på 100 % välkomstbonus upp till 2 000 kronor gäller nya spelare som registrerar sig

från 01/07/2020 och framåt.

En minsta insättning på 100 kr krävs för att ta del av denna 100 % upp till 2 000 kronor

välkomstbonus.

Insättning via Neteller, Skrill eller Paysafecard är exkluderat från detta erbjudande.

Max bonusbelopp är 2 000 kronor.

Bonusbeloppet läggs till ditt konto när du spelat ditt första spel för riktiga pengar.

Bonusbeloppet måste omsättas 30x inom 60 dagar innan någon summa kan tas ut eller spelas

på andra produkter.

Ett försök att bygga upp bonusfunktionen i något spel medans man har en aktiv bonus, för att

sedan lösa in den så fort omsättningskravet på bonusen inte längre är kvar och istället få värdet

utbetalt som riktiga pengar, anses som bedrägeri. Eventuella vinster kommer då att bli
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konfiskerade. Exempelvis (men inte begränsat till), om man spelar Netents ”The Wish Master”

med en aktiv bonus och aktiverar 3 ”önskningar”, lämna spelet för att sedan återgå till spelet

och inkassera vinsten ifrån ”bonusfunktionen” så fort bonusen är avklarad.

Ingen begränsning på vinster eller uttag.

Endast en välkomstbonus per spelare är tillåten på licensen (18Li7386) utfärdad av

Spelinspektionen för GiG:s casinon: Guts.com, GutsXpress.com, Kaboo.com, Rizk.com, och

Thrills.com.

Rizk.com förbehåller sig rätten att konfiskera bonus och/eller eventuella vinster om bevis för

missbruk/bedrägeri framkommer.

Bonusbeloppet går automatiskt förlorat om bonussaldot understiger 1 krona.

Rizk.com förbehåller sig rätten att uppdatera dessa regler när som helst.

Rizk.com Generella Regler och Villkor tillkommer.
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