
Nastavte na svém účtu limity 

Využijte tyto nástroje, aby Vám pomohly udržet nad Vaším hraním kontrolu.  

Vkladové limity 

Když se stanete zákazníkem bet365, budou na Vašem účtu automaticky nastaveny následující 

základní Vkladové limity, které omezují částku peněz, kterou můžete v kterémkoli daném období 

vložit: 

 

- 600€ za 24 hodin 

- 1.500€ za 7 dní 

- 3.000€ za 31 dní 

 

Výše uvedené základní Vkladové limity můžete kdykoli snížit, když se přihlásíte na svůj účet a v sekci 

Služby kliknete na Pro členy > Moje nástroje zodpovědného hraní > Vkladové limity. Jakékoli snížení 

Vkladových limitů bude mít okamžitou platnost.  

 

Pokud požádáte o navýšení základních Vkladových limitů nebo vymazání jakéhokoli omezení pro 

vklady, budete muset vyplnit „Test zodpovědného hraní“, který byl vytvořen níže uvedeným 

Generálním ředitelstvím pro regulaci hazardu. 

 

V tomto testu musíte odpovědět ANO nebo NE na deset níže uvedených otázek:  

1. Stává se Vám často, že přemýšlíte nad předešlými herními zážitky, dopředu plánujete, kdy 

budete příště hrát a/nebo myslíte na to, jakým způsobem získat peníze pro hraní? 

2. Prosázeli jste někdy více peněz, než jste měli původně v úmyslu? 

3. Snažíte se kontrolovat, přerušit nebo zastavit hru? 

4. Cítíte se po přerušení nebo zastavení hry neklidní nebo podráždění? 

5. Hrajete, abyste unikli problémům? 

6. Když prohrajete, hrajete znovu, abyste získali peníze zpět co nejdříve? 

7. Myslíte si, že máte problémy s hraním? 

8. Používáte pro hraní peníze, které pochází z rodinného rozpočtu nebo které jste získali půjčkou, 

paděláním, podvodem nebo krádeží? 

9. Došlo někdy k tomu, že byste kvůli hraní zmeškali práci nebo studium? 

10.  Požádali jste někdy o pomoc, protože jste se kvůli hraní dostali do finančních problémů?  

 

Po úspěšném vyplnění „Testu zodpovědného hraní“ budou Vaše nové Vkladové limi ty aktualizovány 

po třech dnech od požádání. 

 



O navýšení nebo odstranění jakýchkoli Vkladových limitů nemůžete požádat, dokud neuplyne 90 dní 

od jejich posledního navýšení. 

 

Nastavte si vkladové limity 

Upozornění o aktivitě  

Abychom Vám pomohli organizovat čas, který strávíte hraním na bet365, můžete si na svém účtu 

nastavit Upozornění o aktivitě. Jakmile je nastavíte, objeví se vyskakovací zpráva s upozorněním, že 

jste po určitou dobu přihlášeni na svém účtu (nezahrnuje hraní pokeru).  

 

Pokud si přejete nechat si zasílat tato upozornění častěji, začne tato změna platit ihned, ale pokud si 

přejete nechat si zasílat tato upozornění méně často, budete muset počkat 24 hodin, než zač ne tato 

změna platit. 

 

Nastavte si Upozornění o aktivitě 

Limity relace pro Automaty 

Nabízíme Limity relace pro Automaty, které Vám pomáhají spravovat Vaši herní aktivitu v našem 

produktu Automaty. Když kliknete na hru v sekci Automaty, zobrazí se Vám formulář Nastavit relaci. 

Tento formulář Vám umožňuje omezit čas, který hraním strávíte, a částku Vašeho zůstatku, kterou 

během relace můžete utratit. Pokud dojde k naplnění jednoho z  těchto limitů, bude relace ukončena. 

Budete také dotázáni, jak často si přejete dostávat Upozornění o aktivitě, která Vás budou informovat 

o prosázené částce a času stráveném hraním dané relace.  

 

Případně máte možnost nastavit časové období zvané Omezit přístup k dalším relacím. Toto 

nastavení Vám umožní omezit dobu, než můžete zahájit novou relaci v sekci Automaty, pokud dojde 

k naplnění kteréhokoli ze zvolených limitů na formuláři Nastavit relaci.  

  

https://members.bet365.es/home/mainpage.asp?ibpid=2050&lng=24
https://members.bet365.es/home/mainpage.asp?ibpid=2004&lng=24


Rozpoznejte problém 

Projděte si naše sebeohodnocení, které Vám pomůže zvážit, jestli máte s hraním problém.  

Máte problém s hraním? Položte si následující otázky 

1. Cítíte se provinile kvůli množství peněz, které do hraní investujete? 

2. Potřebujete hrát s většími sumami peněz, abyste získali stejný pocit napětí či vzrušení? 

3. Je pro Vás těžké přestat hrát poté, co jste prohráli? 

4. Způsobuje Vám nebo Vaší domácnosti hraní jakékoli finanční potíže? 

5. Má hraní negativní vliv na Vaše osobní vztahy, práci či studium? 

6. Způsobuje Vám hraní jakékoli zdravotní problémy, včetně stresu či úzkosti? 

7. Cítíte se neklidní, pokud nemůžete hrát? 

8. Máte pocit, že byste mohli mít problém s hraním? 

Odpověděli jste na některou z otázek „ano“? 

Pokud ano, doporučujeme Vám kontaktovat náš tým zákaznického centra, který je odborně proškolen 

pro řešení problémů s hazardním hraním. 

 
Kontaktujte nás 

  

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us


Sledujte své útraty 

Zamyslete se nad tím, kolik hraním strávíte času a utratíte peněz. Udržujte si neustálý přehled o své 

aktivitě. 

Moje aktivita 

Funkce Moje aktivita Vám umožní udržet si přehled o své aktivitě pomocí vizuálního ovládacího 

panelu se statistikami, časem nedávných sázek a grafickou vizualizací historie Vašeho účtu. Svou 

aktivitu na účtu si můžete zobrazit pro následující období: 7 dnů, 30 dnů nebo 12 měsíců. 

 
Zobrazit Moji aktivitu 

Online historie účtu 

Abyste mohli mít přehled o své aktivitě, nabízíme Vám přístup k historii Vašich transakcí, vkladů a  

výběrů v sekci Pro členy. Navíc, když jste přihlášeni na bet365, v pravém horním rohu stránky vždy 

vidíte svůj zůstatek. 

 
Zobrazit historii účtu 

  

https://members.bet365.es/home/mainpage.asp?ibpid=6565&lng=24
https://members.bet365.es/home/mainpage.asp?ibpid=8020&lng=24


Pauza 

Neustálé hraní může způsobit, že ztratíte přehled o čase a nadhled - Nezapomeňte dělat pravidelné 

pauzy. 

Pauza 

Pokud si přejete sázení a hraní u nás na čas přerušit, můžete využít možnosti Pauza, a to na dobu 24 

hodin, 48 hodin, 7 dní, 30 dní nebo na Vlastní období. 

Vlastní Pauza 

Období vlastní pauzy lze nastavit, aby proběhlo jednou či opakovaně. Můžete si například nastavit 

Pauzu, která začne v pondělí v 9:00 a skončí v pátek v 17:30.  

 

Jakmile zahájíte svou Pauzu, nebudete již moci používat svůj účet pro sázení a hraní, nicméně se 

stále budete moci přihlásit na svůj účet a vybrat jakýkoli zbývající zůstatek. Váš účet nebude možné 

znovu aktivovat až do doby, kdy uplyne Vámi zvolené časové období.  

 
Nastavení Pauzy 

  

https://members.bet365.es/home/mainpage.asp?ibpid=2060&lng=24


Dobrovolné sebevyloučení 

Pokud máte pocit, že u Vás hrozí riziko vzniku problému s hraním, využijte Dobrovolné 

sebevyloučení. 

Dobrovolné sebevyloučení 

Pokud cítíte, že by se u Vás mohl rozvinout problém s hraním, nebo věříte, že jej v současné době 

máte, zvažte prosím využití možnosti Dobrovolného sebevyloučení, která Vám zabrání v sázení na 

bet365 po určitou dobu 6 měsíců, 1 roku, 2 let nebo 5 let.  

 

Pokud chcete přestat hrát z jiného důvodu, zvažte prosím možnosti  Pauza nebo Zavření účtu. 

 

Co se stane, když se rozhodnete pro dobrovolné sebevyloučení?  

Během doby, kdy bude platit Dobrovolné sebevyloučení, nebudete moci používat svůj účet pro sázení 

a hraní, nicméně se budete moci přihlásit na účet a vybrat zbývající zůstatek. Za žádných okolností 

nebude možné znovu otevřít Váš účet a bet365 udělá vše pro odhalení a uzavření veškerých nových 

účtů, které byste si mohli otevřít. 

 

Můžete si také vybrat, ke kterým částem stránky si přejete omezit přístup, např. k produktu Sport, 

Poker nebo ke všem herním produktům. 

 

Další kroky 

Zatímco z naší marketingové databáze Vás odstraníme my, navrhujeme také, abyste si bet365 

odstranili z upozornění, smazali/odinstalovali všechny aplikace a stáhnutá data od bet365 a 

zablokovali si / přestali sledovat účty bet365 na sociálních médiích. Také byste měli zvážit instalaci 

softwaru, který blokuje přístup na herní webové stránky, pro více informací klikněte zde. 

 

Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc u služby odborné pomoci zabývající se problémy 

souvisejícími s hraním, kde Vám pomohou Váš problém řešit.  

 

Sebevyloučení svého účtu můžete provést v sekci Pro členy k liknutím na Moje nástroje 

zodpovědného hraní a zvolením možnosti Dobrovolné sebevyloučení. 

 

Případně můžete pro pomoc a více informací kontaktovat náš zákaznický tým. 

 
Nastavit Dobrovolné sebevyloučení 

RGIAJ 
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Pokud požádáte o sebevyloučení u bet365, důrazně doporučujeme, abyste také požádali o zamezení 

Vašeho přístupu k sázení nebo online hraní ve Španělsku prostřednictvím španělského registru 

sebevyloučených osob (General Register of Gaming Access Bans či RGIAJ).  

 

Pro více informací o tom, jak dále postupovat, klikněte zde. 

http://www.ordenacionjuego.es/en/rgiaj

