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1. Гравець завантажує або отримує від Оператора дистрибутив казино (у цій інструкції розглядається 

тільки WinWin).

Як зареєструвати та використовувати гаманець Qiwi, див. інструкції «Як створити QIWI Гаманець»


і «Платіжні інтерфейси QIWI Гаманця».

*Під час реєстрації телефон можна не вказувати: його необхідно буде зазначити у заявці на 

виведення коштів через гаманець Qiwi. Інформацію про інші способи виведення можна отримати


в Оператора (зокрема через чат, вбудований у додаток WinWin).

2. Оператор повідомляє Гравцеві номер свого Qiwi Гаманця.

3. Гравець інсталює дистрибутив казино на свій комп'ютер.

4. Під час першого запуску казино WinWin Гравець проходить процедуру реєстрації:

призначає логін;

вибирає пароль;

вказує номер телефону*, до якого прив'язано Qiwi Гаманець Гравця.
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5. Гравець поповнює Qiwi Гаманець Оператора через термінал Qiwi або будь-яким іншим доступним 

йому способом (див. інструкцію «Поповнення гаманця Qiwi»). У коментарі до платежу Гравець вказує 

свій логін у казино WinWin (або номер телефону, якщо вказував його під час реєстрації у системі 

WinWin).

6. Після того як гроші надходять у Qiwi Гаманець Оператора, відповідна кількість кредитів 

переказується на той рахунок в ігровій системі, логін або телефон якого було зазначено у коментарі 

до платежу.

7. Гравець запускає додаток WinWin на своєму комп'ютері, потім за допомогою кнопок «Грати на гроші» 

або «Розважальний режим» запускає ігровий інтерфейс, грає.

8. Для виведення коштів за допомогою програми WinWin Гравець у головному вікні WinWin натискає 

кнопку «Зняти»:

зазначає спосіб виведення — Qiwi;

вказує номер рахунку та суму;

натискає «Ок»;

перевіряє відповідь Оператора у вбудованому чаті (вкладка «Оператор» у головному вікні WinWin), 

за необхідності ставить додаткові запитання;

Гравець може обговорити з Оператором альтернативні можливості виведення коштів


у вбудованому чаті (вкладка «Оператор» у головному вікні WinWin).
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9. Для виведення коштів на гаманець Qiwi за допомогою SMS Гравець надсилає на номер Оператора 

SMS, у тексті якого вказує суму виведення [виграшу].



SMS має бути надіслано з того номера, який Гравець вказав під час реєстрації у WinWin.

https://ua.sm-pay.com/
https://ua.sm-pay.com/

	1
	2
	3

