Нека всеки да залага разумно.
Подробности
Полезни способи за запазване на контрол в залагането
Моята Активност
Следете Вашата активност
Лимити за Депозит
Контролирате сумите, които депозирате за часове и дни
Съобщения за Активност
Съобщения, които Ви напомнят колко време сте логнати в сметката си
Лимити за Сесия в Ротативки
Контролирайте своето залагане при игра в Ротативки
Временно Прекъсване
Вземете си почивка от хазарта
Самоизключване
Запазете контрол върху залозите си
Знаете ли наистина какво е залагането?
ВИЖТЕ ФАКТИТЕ
Защита за Непълнолетни
Незаконно е за лица под 18 години да залагат и bet365 приема отговорността си в това
отношение много сериозно.
Подробности
Семейство и Приятели
Ако сте загрижени, че Ваш приятел или роднина страда от проблеми с хазарта, не се
колебайте да му окажете помощ, за да обсъди той тези проблеми.
Подробности
Организации за Помощ
Има няколко организации, които предоставят безплатни и конфиденциални съвети, с различни
начини за контакт.
Виж списък

Относно Разумно Залагане
Разумното Залагане важи за всеки, независимо дали считате, че имате проблеми с хазарта.
Как да залагате разумно?


Гледайте на хазарта като на средство за забавление и не като на източник на доходи.



Залагайте само колкото можете да си позволите да изгубите. Използвайте Лимити за
Депозит, за да контролирате сумите, които залагате.



Залагайте разумно и никога не преследвайте загубите.



Следете времето, което прекарвате в игра. Използвайте Съобщения за Активност, които Ви
напомнят колко време сте логнати в сметката си.



Редувайте залагането с други дейности. Ако залагането е Вашият единствен начин на
развлечение, се замислете дали в действителнос т все още се забавлявате.



Взимайте си редовни почивки от залозите. Продължителното залагане води до загуба на
перспективата и представата за време.



Не залагайте под въздействието на алкохол или когато сте разстроени и депресирани, тъй
като това влияе на решенията Ви.



Мислете за парите и времето, които отделяте за залози. Може да следите активността си,
използвайки Моята Активност.



Оценете шансовете си за печалба и как действат продуктите.



Знайте, че ако някога се нуждаете от разговор относно проблеми с хазарта, може да се
свържете с организация за помощ .

Разумни ли сте?
Твърдо сме убедени, че единственият начин за залози в bet365 е разумното залагане. За
малка група хора хазартът може да има опасно влияние. Ако имате опасения за начина, по
който залагате, попълнете нашата самооценка, която помага да видите дали имате проблеми с
хазарта.
Осъзнаване на Проблем

Проблемно Залагане
Повечето наши клиенти залагат по разумен начин, но за някои хазартът може да има много
вредно въздействие.
Какво е проблемно залагане?
Проблемно залагане е залагане до такава степен, която нарушава, прекъсва или влияе на
семейните, личните или развлекателните дейности. Лице с проблеми с хазарта обикновено е
лице, което е загубило повече пари и/или време в залози, отколкото е можело да си позволи.

Предупредителни сигнали за проблеми с хазарта
1.

Отделяне на повече пари и време за хазарт, отколкото може да си позволите.

2.

Трудности да контролирате или спрете с хазарта.

3.

Спорове с приятели или семейството относно пари и хазарт.

4.

Загуба на интерес към обичайните за Вас дейности или хобита; например кафе с приятели
или прекарване на време със семейството.

5.

Винаги мислите или говорите за хазарта.

6.

Лъжете за хазарта или го криете от другите.

7.

Преследвате загубите или залагате, за да преодолеете финансови трудности.

8.

Залагате докато всички пари Ви свършат.

9.

Вземате пари на заем, продавате вещи или не си плащате сметките, за да захранвате
залозите си.

10. Изпитвате нужда да залагате с по-големи суми или за по-дълъг период, за да почувствате
същото вълнение или емоции.
11. Не обръщате внимание на работа, университета, семейството, личните нужди или
домакинските задължения поради хазарта.
12. Чувствате се изнервени, притеснени, виновни, депресирани или раздразнителни.
Ако все оше не сте сигурни по кой начин залагате, попълнете нашата самооценка за проблеми
с хазарта.
Самооценка

Какво е Хазарта
Познавайки механиката на хазарта ще Ви помогне да правите смислени решения за парите,
които харчите за залози.
Когато мислите да заложите на спортно събитие, игра в Казино или Покер, много важно е да
знаете как всъщност работи този продукт. Ако не знаете, не правете залог.
Това може да изглежда очевидно, но големият риски в хазарта е загубата на пари. Знаейки на
какво залагате означава, че може да правите смислени решения за парите, които харчите за
залози.
Спорт
Залог на спорт означава предвиждане на изход за (в повечето случаи) спортно събитие. Може
да бъде краен резултат или нещо друго по време на събитието. Коефициентът за залога е
определен от компанията и представлява нейната оценка за случването на това събитие.
За да спечелите, трябва да сте предвидили правилно, като не съществува гарантиран
победител. Дори и при залог на голям фаворит, печалбата не е гарантирана, тъй като спортът
по принцип е много непредвидим.
Невероятните резултати не само са възможни - те реално се случват доста често.
Как работят коефициентите?
Коефициентът представлява оценката на букмейкъра колко вероятно е да се случи дадено
събитие. Колкото по-малък е коефициентът, толкова по-вероятно е събитието да се случи, и
съответно, толкова по-малка е печалбата при познаването на събитието.
Коефициентът може да се показва като десетично число или като дробно число, като и двете
означават еднакъв шанс за победа, но са показани различно.
Например: 2/1 и 3.00 е едно и също. Ако заложите 1€ на този коефициент и познаете,
получавате обратно общо 3€, което е 1€ залог и 2€ печалба.
Още примери:
1€ при коефициент 6/4 (2.5) ще донесе общо 2,50€. Това е 1€ залог и 1,50€ печалба.
1€ при коефициент 4/6 (1.66) ще донесе 1,66€ общо. Това е 1€ залог и 0,66€ печалба.
1€ при коефициент 10/1 (11.00) ще донесе 11€, ако спечелите. Това са 1€ залог и печалба 10€.
Помнете, че късметът и непредвидимостта са фактор, така че очакваният изход не винаги се
случва - фаворитът може да загуби, аутсайдерът може да има късмет в този ден. Никога не

залагайте повече отколкото може да си позволите да загубите, залагайте разумно и според
възможностите си.
Ротативки
Ротативките са игра онлайн, подобна на машинките в реалното казино. Често те са базирани
на популярни филми, митове и игри; те са лесни за игра - избирате залог и завъртате.
Печалбите са определени от комбинацията от символи, която се покаже при спирането на
колелата.
Те са предназначени за удоволствие, няма умения, не може да предвидите изх ода и не може
да влияете на резултата. Само избирате залог и завъртате, като другото си е чист късмет.
Резултатът се определя от Произволен Генератор на Числа, което означава, че никой не може
да предвиди изхода от завъртането, докато то не завърши.
Нищо не може да направите, за да влияете на изхода от игра - помнете го при залозите и не
залагайте повече отколкото може да загубите. Винаги залагайте разумно и с поред
възможностите си.
Блекджек
Блекджек е игра, която изглежда лесна, но е много стратегическа, изисква добро познаване на
вероятността и шанса, за да се играе правилно.
Започвате с правене на началния залог, като на този етап това си е чист късмет, защото няма
на какво да се обосновете.
След това получавате две карти (една по една с дилъра, който винаги получава последната
карта). След това може да направите друг залог, базиран на силата на двете карти и картата
на дилъра, която виждате (другата негова карта е скрита). Тук започва истинската игра.
Ако желаете да играете или желаете друга карта, като целта е да сте близо до 21 (или 21), без
да надхвърляте 21.
Може да искате още карти и трябва да имате по-добър резултат от дилъра - това е условието в
играта.
Важното в играта на блекджек е да знаете кога да искате друга карта, да сте пас или да се
откажете. Изборът е на база две неща: какво показват картите на дилъра и ако вземете друга
карта, каква е вероятността да подобрите шанса си за победа?

Може да влияете само на частите от играта, които може да контролирате. Важно е да знаете
как се играе и кога да взимате определени решения, но не може да предвидите какви карти ще
получи дилъра, което е изцяло на база късмет.
Помнете го когато залагате и не залагайте повече отколкото може да загубите. Винаги
залагайте разумно и според възможностите си.
За повече информяция, използвайте нашите Упътвания.
Рулетка
Рулетка е игра на шанс; не може да влияеете на изхода, като може да избирате по-малко
рискови възможности при залога си.
Колелото се състои от 37 цветни дупки, от 0 до 36 (включително). 18 са червени, 18 са черни и
една е зелена (нула). Трябва да предвидите на кое число ще попадне топчето.
Има различни възможности за залог, включващи за едно число, за черно или червено, за четно
или нечетно. Коефициентите за тях са спрямо вероятността те да се случат.
Познаването на кое число ще попадне топчето е с 2.7% шанс и плаща 35:1. Предвиждането на
цвета или четно/нечетно има 48.6% шанс и плаща 1:1.
Може да регулирате шанса си за печалба, избирайки какви залози да правите. По-големите
коефициенти иамт по-малък шанс за печалба, но не може да влияете на изхода от завъртането
или да търсите зависимости, тъй като резултатът се определя от Произволен Генератор на
Числа и следователно е произволен.
Помнете го когато залагате и не залагайте повече отколкото може да загубите. Винаги
залагайте разумно и според възможностите си.
За повече информяция, използвайте нашите Упътвания.
Покер
Покер е основно игра с умения, но има и голям процент на шанс, тъй като в крайна сметка
много зависи от картите, които получите.
В най-популярната форма на играта, Тексас Холдем, идеята е да имате най-добрата ръка от 5
карти, използвайки раздадените 7 карти. Всеки играч първо получава 2 карти, след това има
три рунда за раздаване на 5 карта (3,1,1) с възможност за залог след всеки рунд с раздаване
на карти.

В края на всеки рунд може да Качите, да Отговорите, да сте Пас или да се Откажете, като
крайната цел е да спечелите с най-силната ръка или да накарате всички други играчи да се
откажат. Победителят печели 'пота', което са всички заложени средства за тази ръка.
Покер е сравнително лесна игра, но изисква много умения. Трябва добре да осъзнавате
вероятността и шанса за определените карти, 'четейки' в същото време мислите и на другите
играчи. Имат ли добра ръка или се опитват да блъфират, за да Ви накарат да се откажете?
Тези особености правят Покер много добра игра и поради тях, трябва да разбирате играта
преди да започнете да играете с реални пари. Има и елемент на късмет при раздаването на
картите, но с течение на времето, по-добрите играчи побеждават. Разучете играта и не
залагайте повече отколкото може да загубите. Винаги залагайте разумно и според
възможностите си.
Жаргони
Произволен Генератор на Числа
Произволен Генератор на Числа е компютърна програма, която образува поредица числа или
символи, които не могат по нормален начин да се предвидят по-добре спрямо произволен
шанс.
Възвръщаемост към Играч (RTP)
Средната сума, върната към всички игри, за определена игра за определен период от време.
Тя се изчислява спрямо хиляди завъртания или игри, и не е вероятността за печалба при всяка
игра.
За повече информация относно произволните генератори на числа в bet365 и RTP, моля,
посетете Честни Печалби.

Разбиване на Митове
Хората често вярват на митове за хазарта, които може да доведат до проблеми. Някои от почесто срещаните са показани по-долу.
Списък с популярни митове за хазарта
Мит

Колкото повече залагаш, толкова по-вероятно е да спечелиш.

Факт

Прекарване на повече време в хазарт няма влияние върху изхода от
следващото събитие. Може да увеличите шанса си за печалба в определени
видове залози, знаейки как работят коефициентите и съответните стратегии, но
не може да си гарантирате изхода. Така че само прекарването на повече време
в игра няма да увеличи вероятността за печалба.

Мит

Ако играете достатъчно дълго, ще си върнете всички пари обратно.

Факт

Колкото повече залагаш, толкова по-вероятно е да загубиш пари. Хазартът
трябва да е приятно занимание в свободното време и да е част от Вашите общи
разходи за забавление.

Мит

Познаването на играта ще увеличи шанс за печалба.

Факт

Може да увеличите шанса си за печалба в определени видове залог, например
Спорт или Покер, разбирайки как работят коефициентите и научавайки
съответните стратегии, но не може да си гарантирате изхода.

Колкото и добре да познавате една игра или спорт, не може да предвидите
случайността. Все пак, всички гледаме спорт поради факта, че мач с мач не си
приличат, дори ако същите двата отбора играят на същото място, така че защо
изходът от залогът да се различава?
Мит

При залозите, ако следите предишните резултати, може да предвидите
следващия резултат.

Факт

Може да използвате резултатите, за да си помогнете са смислено решение, но
това не е определящо за изхода. То няма да спре и загубата на залога Ви дори и ако всички данни да казват, че това е 100% сигурно.

Имате ли въпроси относно нашите игри?
Ако е така, свържете се с нашия Отдел Клиенти. Те щ е Ви помогнат за въпросите, които може
да имате относно играта Ви в bet365.
Свържете се с Нас

