Εξασφαλίζοντας ότι όλοι στοιχηματίζουν υπεύθυνα.
Περισσότερα
Χρήσιμα εργαλεία για να σας βοηθούν να διατηρείτε τον έλεγχο του στοιχηματισμού σας
Η δραστηριότητά μου
Ελέγχετε τη δραστηριότητά σας
Όρια Κατάθεσης
Περιορίστε το ποσό που μπορείτε να καταθέσετε σε ώρες και ημέρες
Ειδοποιήσεις Δραστηριότητας
Ορίστε ειδοποιήσεις για να σας βοηθήσουν να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας
Όρια Slots Συνεδρίας
Διαχειριστείτε την στοιχηματική σας δραστηριότητα ενώ παίζετε Slots
Χρόνος Παύσης
Κάντε ένα διάλειμμα από τον στοιχηματισμό
Αυτοαποκλεισμός
Διατηρήστε τον έλεγχο του στοιχηματισμού σας
Γνωρίζετε πραγματικά πώς λειτουργεί ο στοιχηματισμός;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Προστατεύοντας τους Ανήλικους
Είναι ενάντια στον νόμο για όσους είναι κάτω των 18 ετών να στοιχηματίζουν και η bet365
αναλαμβάνει τις ευθύνες της πολύ σοβαρά, με στόχο να εμποδίζει τον στοιχηματισμό ανηλίκων.
Περισσότερα
Βοηθώντας Φ ίλους και Οικογένεια
Αν ανησυχείτε ότι κάποιος φίλος ή οικογενειακό μέλος μπορεί να έχει αποκτήσει πρόβλημα
στοιχηματισμού, μη διστάσετε να τον βοηθήσετε να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται.
Περισσότερα
Οργανισμοί Βοήθειας
Υπάρχουν ορισμένοι ανεξάρτητοι οργανισμοί υποστήριξης για θέματα αναφορικά με το
στοιχηματισμό, οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν και εμπιστευτική συμβουλευτική με μια σειρά μεθόδων
επικοινωνίας.
Δείτε την πλήρη λίστα

Σχετικά με τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό
Ο Υπεύθυνος Στοιχηματισμός είναι για όλους, ανεξάρτητα από το αν αναγνωρίζετε ότι αντιμετωπίζετε
πρόβλημα με τον στοιχηματισμό σας.
Πώς στοιχηματίζω υπεύθυνα;


Δείτε τον στοιχηματισμό ως μια μορφή ψυχαγωγίας και όχι ως πηγή εισοδήματος



Στοιχηματίζετε μόνο όσα αντέχετε να χάσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Όρια
Κατάθεσης για να σας βοηθούν να διαχειρίζεστε το ποσό των χρημάτων που ξοδεύετε.



Ποτέ μην κυνηγάτε τις απώλειές σας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.



Παρακολουθήστε τον χρόνο που αφιερώνετε παίζοντας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τις Ειδοποιήσεις Δραστηριότητας για να σας υπενθυμίζουν για πόσο χρόνο παραμένετε
συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας.



Εξισορροπήστε τον στοιχηματισμό με άλλες δραστηριότητες. Όταν ο στοιχηματισμός γίνεται η
μοναδική σας μορφή ψυχαγωγίας, πρέπει να σταματήσετε και να σκεφτείτε αν εξακολουθείτε να
διασκεδάζετε.



Κάντε τακτικά διαλείμματα από τον στοιχηματισμό. Ο διαρκής στοιχηματισμός μπορεί να σας
κάνει να χάσετε τον χρόνο και την προοπτική.



Μην στοιχηματίζετε όταν είστε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή όταν είστε αναστατωμένοι ή
καταθλιπτικοί, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων.



Σκεφτείτε πόσο χρόνο και χρήματα ξοδεύετε στοιχηματίζοντας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη
δραστηριότητά σας χρησιμοποιώντας την επιλογή H Δραστηριότητά Μου.



Κατανοήστε την πιθανότητα κέρδους και πώς λειτουργούν τα προϊόντα.



Γνωρίζετε ότι εάν ποτέ χρειαστεί να μιλήσετε με κάποιον σχετικά με πρόβλημα στοιχηματισμού,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν οργανισμό υποστήριξης για προβλήματα στοιχηματισμού.

Είστε υπεύθυνοι;
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μόνος τρόπος να στοιχηματίσετε στην bet365 είναι υπεύθυνα. Για ένα
μικρό αριθμό ατόμων ο στοιχηματισμός μπορεί να έχει βλαβερές συνέπειες. Αν έχετε ανησυχίες
σχετικά με τον τρόπο που στοιχηματίζετε, απαντήστε στη σύντομή μας αυτοαξιολόγηση για να
αναγνωρίσετε εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον στοιχηματισμό.
Αναγνωρίζοντας ένα Πρόβλημα

Πρόβλημα με τον Στοιχηματισμό
H πλειοψηφία των πελατών μας στοιχηματίζει υπεύθυνα, ωστόσο για κάποιους ο στοιχηματισμός
μπορεί να έχει έναν επιβλαβή αντίκτυπο.
Τι είναι το πρόβλημα με τον στοιχηματισμό;
Πρόβλημα με τον στοιχηματισμό είναι το να στοιχηματίζετε σε βαθμό που συμβιβάζει, παρεμποδίζει ή
καταστρέφει τις οικογενειακές, προσωπικές ή ψυχαγωγικές αναζητήσεις. Ένας παίκτης με πρόβλημα
συνήθως περιγράφεται ως κάποιος που έχει ξοδέψει περισσότερα χρήματα και/ή χρόνο για
στοιχηματισμό, από αυτά που μπορεί να αντέξει.

Προειδοποιητικά σημάδια προβλήματος με τον στοιχηματισμό
1.

Ξοδεύετε περισσότερα χρήματα και χρόνο για στοιχηματισμό, από όσα μπορείτε να αντέξετε.

2.

Το βρίσκετε δύσκολο να διαχειριστείτε ή να σταματήσετε τον στοιχηματισμό σας.

3.

Έχετε διαφωνίες με οικογένεια ή φίλους σχετικά με χρήματα και τον στοιχηματισμό.

4.

Χάνετε το ενδιαφέρον για τις συνήθεις δραστηριότητες ή τα χόμπι σας, όπως να βγαίνετε έξω με
φίλους ή να περάσετε χρόνο με την οικογένειά σας.

5.

Πάντα σκέφτεστε ή μιλάτε για στοιχηματισμό.

6.

Λέτε ψέματα για τον στοιχηματισμό σας ή το κρύβετε από τους άλλους.

7.

Κυνηγάτε τις απώλειες ή στοιχηματίζετε για να λύσετε οικονομικά προβλήματα.

8.

Στοιχηματίζετε μέχρι να χάσετε όλα σας τα χρήματα.

9.

Δανείζεστε χρήματα, πουλάτε αγαθά ή δεν πληρώνετε λογαριασμούς για να χρηματοδοτήσετε τον
στοιχηματισμό σας.

10. Χρειάζεται να παίξετε με μεγαλύτερα χρηματικά ποσά ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να
νιώσετε το ίδιο συναίσθημα ενθουσιασμού ή έξαψης.
11. Παραμελείτε εργασία, πανεπιστήμιο, οικογένεια, προσωπικές ανάγκες ή οικιακές ευθύνες λόγω
του στοιχηματισμού.
12. Αισθάνεστε ανήσυχοι, ένοχοι, σε κατάθλιψη ή είστε ευερέθιστοι.
Αν δεν είστε ακόμα σίγουροι για τον τρόπο που στοιχηματίζετε, συμπληρώστε την αυτοαξιολόγηση
για πρόβλημα με τον στοιχηματισμό.
Αυτοαξιολόγηση

Πώς Λειτουργεί ο Στοιχηματισμός
Η γνώση του τρόπου λειτουργίας του στοιχηματισμού θα σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες
αποφάσεις όταν ξοδεύετε τα χρήματά σας στοιχηματίζοντας.
Όταν σκέφτεστε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα, είτε πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός, για ένα
παιχνίδι Καζίνο ή για παιχνίδι στο Πόκερ, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς λειτουργεί το προϊόν που
παίζετε. Εάν δεν το κάνετε, τότε μην τοποθετήσετε ένα στοίχημα.
Αυτό μπορεί να ακούγεται προφανές αλλά ο κύριος κίνδυνος όταν στοιχηματίζετε είναι η απώλεια
χρημάτων. Το να γνωρίζετε τι στοιχηματίζετε σημαίνει ότι μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες
αποφάσεις σχετικά με τα χρήματα που ξοδεύετε όταν στοιχηματίζετε.
Σπορ
Το στοίχημα στα σπορ περιλαμβάνει την πρόβλεψη του αποτελέσματος (κανονικά) ενός αθλητικού
γεγονότος. Αυτό θα μπορούσε να είναι είτε το τελικό αποτέλεσμα είτε οποιοδήποτε γεγονός που
συμβαίνει στο παιχνίδι. Οι αποδόσεις (ή η τιμή) που λαμβάνετε καθορίζονται από την εταιρεία και
αντιπροσωπεύουν την ιδέα τους για να συμβεί ένα γεγονός.
Για να κερδίσετε απλά πρέπει να προβλέψετε σωστά, αν και δεν υπάρχει εγγυημένος νικητής. Ακόμα
και όταν στοιχηματίζετε σε ένα μεγάλο φαβορί, η νίκη δεν είναι ποτέ εγγυημένη καθώς τα σπορ είναι
τελικώς πολύ απρόβλεπτα.
Οι εκπλήξεις δεν απλά πιθανές, αλλά πραγματικά συμβαίνουν αρκετά τακτικά.
Οπότε, πώς δουλεύουν οι αποδόσεις;
Οι αποδόσεις είναι μια αναπαράσταση του πόσο πιθανό θεωρεί ο bookmaker ότι κάτι θα συμβεί. Όσο
πιο μικρή είναι η απόδοση, τόσο πιο πιθανό είναι αυτό να συμβεί. Συνεπώς, τόσο μικρότερη είναι και
η απόδοση των κερδών, αν είστε επιτυχείς.
Οι αποδόσεις μπορεί να εμφανίζονται είτε ως δεκαδικές, είτε ως κλασματικές, αλλά και οι δύο
ισοδυναμούν με την ίδια πιθανότητα κέρδους, απλά εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο.
Για παράδειγμα τα 3.00 και 2/1 είναι τα ίδια. Εάν τοποθετήσατε €1 σε αυτή την τιμή και είχατε την τύχη
να κερδίσετε, θα λάβετε πίσω συνολικά €3, το αρχικό σας ποσό €1 και τα κέρδη σας €2.
Μερικά ακόμα παραδείγματα:
€1 @ 2.5 (6/4) θα επιστρέψει €2.50 συνολικά αν κερδίσετε. Αυτό είναι το ποντάρισμά σας €1 και τα
κέρδη σας €1.50.
€1 @ 1.66 (4/6) θα επιστρέψει €1.66 συνολικά αν κερδίσετε. Αυτό είναι το ποντάρισμά σας €1 και τα
κέρδη σας €0.66.

€1 @ 11.00 (10/1) θα επιστρέψει €11 συνολικά αν κερδίσετε. Αυτό είναι το ποντάρισμά σας €1 και τα
κέρδη σας €10.
Αλλά θυμηθείτε ότι η πιθανότητα και το απρόβλεπτo διαδραματίζουν ένα ρόλο, έτσι ώστε το
αποτέλεσμα που οι άνθρωποι αναμένουν να μην συμβαίνει πάντα, το φαβορί μπορεί να ηττηθεί και το
αουτσάιντερ που κανείς δεν σκεφτόταν ότι μπορεί να νικήσει, να βρεθεί στη μέρα του. Συνεπώς, ποτέ
μην στοιχηματίζετε περισσότερα από όσα μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Στοιχηματίστε
υπεύθυνα και εντός του προϋπολογισμού σας.
Slots
Τα Slots είναι ένα online παιχνίδι ενός παίκτη, παρόμοιο με τα παραδοσιακά επίγεια φρουτάκια.
Συχνά βασίζονται σε δημοφιλείς ταινίες, μύθους και παιχνίδια. Τα slots από μόνα τους είναι πολύ
εύκολο να παίχθούν, απλά επιλέξτε το ποντάρισμά σας και πατήστε το Γύρισμα. Τα κέρδη
καθορίζονται από τον συνδυασμό των συμβόλων που εμφανίζονται στην οθόνη όταν οι τροχοί
σταματήσουν να περιστρέφονται.
Είναι σχεδιασμένα να είναι διασκεδαστικά, δεν υπάρχει καμία εμπλεκόμενη δεξιότητα, δεν μπορείτε να
μαντέψετε το αποτέλεσμα και δεν μπορείτε να επηρεάσετε το αποτέλεσμα. Το μόνο που κάνετε είναι
να επιλέξετε το ποντάρισμά σας και να πατήσετε Γύρισμα. Όλα τ' αλλα είναι στα χέρια της τύχης.
Το αποτέλεσμα παράγεται τυχαία από έναν Παραγωγό Τυχαίων Αριθμών, πράγμα που σημαίνει ότι
κανείς δεν μπορεί να μαντέψει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε περιστροφής μέχρι αυτό να συμβεί.
Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού. Θυμηθείτε το αυτό
όταν τοποθετείτε τα στοιχήματά σας και ποτέ μην στοιχηματίζετε περισσότερα από όσα μπορείτε να
αντέξετε οικονομικά. Πάντα να στοιχηματίζετε υπεύθυνα και εντός του προϋπολογισμού σας.
Blackjack
Το Blackjack είναι ένα παιχνίδι που ενώ είναι σχετικά απλό επιφανειακά, είναι πραγματικά στρατηγικό,
απαιτεί καλή κατανόηση της πιθανότητας και των αποδόσεων για να παίξετε κανονικά.
Το παιχνίδι ξεκινά με την τοποθέτηση ενός αρχικού στοιχήματος. Σε αυτό το στάδιο στοιχηματίζετε
στην πιθανότητα καθώς δεν έχετε τίποτα να βασίσετε το αρχικό σας ποντάρισμα.
Κατόπιν, μοιράζονται δύο φύλλα (ένα κάθε φορά σε σειρά με τον ντήλερ να παίρνει πάντα το
τελευταίο φύλλο που πρέπει να μοιραστεί). Σε αυτό το στάδιο έχετε την ευκαιρία να τοποθετήσετε ένα
άλλο στοίχημα, βάσει της δυναμικής των δύο φύλλων σας και του ενός φύλλου εκ των δύο του ντίλερ,
το οποίο μοιράζεται πάντα ανοικτό (το άλλο μοιράζεται κλειστό). Εδώ είναι που το παιχνίδι
πραγματικά αρχίζει.

Πρέπει να αποφασίσετε αν θα μείνετε με αυτό που έχετε ή θα ζητήσετε ένα άλλο φύλλο, με τελικό
στόχο να φτάσετε όσο πιο κοντά στο 21 (ή ιδανικά στο 21), χωρίς όμως να το υπερβείτε.
Μπορείτε να ζητήσετε όσα επιπλέον φύλλα θέλετε, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
καταλήξετε με ένα υψηλότερο τελικό άθροσιμα σε σχέση με αυτό του ντίλ ερ. Είναι απλό.
Το κλειδί για να παίζετε blackjack είναι να γνωρίζετε πότε να πάρετε ένα άλλο φύλλο, να ''τραβήξετε''
ή να ''μείνετε'' με αυτό που έχετε. Η επιλογή αυτή πρέπει να βασίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, το
φανερό φύλλο του ντίλερ και δεύτερον, εάν πάρετε ένα άλλο φύλλο, ποιά είναι η πιθανότητα αυτό να
βελτιώσει τις πιθανότητές σας να κερδίσετε;
Φυσικά, όπως και με όλα τα τυχερά παιχνίδια, μπορείτε να επηρεάσετε το αποτέλεσμα μόνο σε
περιοχές που ελέγχετε. Παρόλο που είναι σημαντικό να καταλάβετε πώς να παίξετε το παιχνίδι και
πότε πρέπει να λάβετε συγκεκριμενές αποφάσεις στοιχηματισμού, δεν μπορείτε να προβλέψετε ποιό
φύλλο θα λάβετε εσείς ή ο ντίλερ, κάτι που εξαρτάται από την τύχη.
Θυμηθείτε αυτό όταν τοποθετείτε τα στοιχήματά σας και μην ποντάρετε ποτέ περισσότερα απ' όσα
μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Πάντα να στοιχηματίζετε υπεύθυνα και εντός του προϋπολογισμού
σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Παίκτη μας.
Ρουλέτα
Η ρουλέτα είναι τυχερό παιχνίδι. Δεν μπορείτε να επηρεάσετε το αποτέλεσμα, αν και μπορείτε να
επιλέξετε χαμηλότερο ρίσκο ανάλογα με τον τρόπο που στοιχηματίζετε.
Ο τροχός αποτελείται συνήθως από 37 χρωματιστές τρύπες, αριθμημένες από το 0 έως το 36. 18
είναι κόκκινες, 18 είναι μαύρες και μία είναι πράσινη (μηδέν). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
προβλέψετε σε ποιόν αριθμό θα κάτσει η μπίλια.
Υπάρχουν πολλές επιλογές στοιχηματισμού μεταξύ των οποίων είναι ένας αριθμός, κόκκινο ή μαύρο
και μονό ή ζυγό. Όπως θα περίμενε κανείς, οι αποδόσεις που λαμβάνετε, εξαρτώνται από την
πιθανότητα να συμβούν.
Το να προβλέψετε σωστά τον αριθμό στον οποίο θα κάτσει η μπίλια έχει 2,7% πιθανότητα νίκης και
πληρώνει 35:1. Ενώ, το να προβλέψετε σωστά το χρώμα, ή αν θα είναι μονό ή ζυγό, έχει 48,6%
πιθανότητα νίκης και πληρώνει 1:1.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε αποφασίζοντας ποιά επιλογή
στοιχηματισμού θα ακολουθήσετε. Όσο υψηλότερες είναι οι αποδόσεις, τόσο μικρότερη είναι η
πιθανότητα να κερδίσετε, ωστόσο δεν μπορείτε να επηρεάσετε το αποτέλεσμα της περιστροφής ή να

παρακολουθήσετε τυχόν τάσεις, καθώς το αποτέλεσμα καθορίζεται από έναν Παραγωγό Τυχαίων
Αριθμών και επομένως είναι τυχαίο.
Θυμηθείτε αυτό όταν τοποθετείτε τα στοιχήματά σας και μην ποντάρετε ποτέ περισσότερα απ' όσα
μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Πάντα να στοιχηματίζετε υπεύθυνα και εντός του προϋπολογισμού
σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Παίκτη μας.
Πόκερ
Το πόκερ είναι κατά κύριο λόγο ένα παιχνίδι δεξιοτήτων, αν και με ένα μεγάλο στοιχείο πιθανότητας
που εμπεριέχεται, καθώς τελικά είστε στα χέρια των φύλλων που μοιράζονται.
Στην πιο κοινή μορφή του, το Texas Holdem, η ιδέα είναι να έχουμε το καλύτερο δυνατό hand πέντε
φύλλων από τα επτά που μοιράζονται. Αρχικά, κάθε παίκτης λαμβάνει δύο φύλλα, ακολουθούμενα
από τρεις ακόμα γύρους, όπου μοιράζονται πέντε κοινά φύλλα (τρία, μετά ένα και πάλι ένα), με
δυνατότητα στοιχηματισμού μετά από κάθε γύρο φύλλων.
Σε κάθε γύρο στοιχημάτων μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε Raise, Call, Check ή να πάτε Πάσο στο
hand σας, με απώτερο σκοπό είτε να νικήσετε έχοντας το ισχυρότερο hand ή να αναγκάσετε όλους
τους άλλους παίκτες να πάνε πάσο εκείνοι. Ο νικητής παίρνει το "pot", δηλαδή το συνολικό χρηματικό
έπαθλο στη συγκεκριμένη παρτίδα.
Το πόκερ είναι ένα σχετικά απλό παιχνίδι σε έννοια, αλλά απαιτεί υψηλό βαθμό δεξιοτήτων για να
παίξετε καλά. Πρέπει να έχετε καλή κατανόηση της πιθανότητας και των πιθανών αποδόσεων ενός
συγκεκριμένου συνόλου φύλλων, ενώ μπορείτε να «διαβάσετε» τις ενέργειες ενός άλλου παίκτη. Έχει
ένα καλό hand ή προσπαθεί να σας μπλοφάρει;
Αυτές οι περιπλοκές καθιστούν το Πόκερ ένα εξαιρετικό παιχνίδι και γιατί είναι σημαντικό να
καταλάβετε το παιχνίδι πριν αρχίσετε να παίζετε με πραγματικά χρήματα . Ναι, υπάρχει ένα τυχαίο
στοιχείο, καθώς τα φύλλα είναι τυχαία, αλλά με την πάροδο του χρόνου οι καλύτεροι παίκτες τείνουν
να κερδίζουν. Κάντε την εργασία σας και θυμηθείτε να μην ποντάρετε ποτέ περισσότερα απ' όσα
μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Πάντα να στοιχηματίζετε υπεύθυνα και εντός του προϋπολογισμού
σας.
Κατάργηση της Αργκό
Παραγωγός Τυχαίων Αριθμών
Ένας Παραγωγός Τυχαίων Αριθμών είναι ένα πρόγραμμα που καθοδηγείται από έναν υπολογιστή και
παράγει μια ακολουθία αριθμών ή συμβόλων που δεν μπορούν λ ογικά να προβλεφθούν καλύτερα
από τυχαία πιθανότητα.

Επιστροφή στον Παίκτη (RTP)
Το μέσο ποσό που επιστρέφεται σε όλους τους πελάτες σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι για μια χρονική
περίοδο. Η μέση επιστροφή στον παίκτη μετράται σε χιλιάδες περιστροφές ή γύρους και δεν αποτελεί
μια προσδοκία επιστροφής κάθε φορά που παίζεται ένα παιχνίδι.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των παραγωγών τυχαίων αριθμών και της RTP
από την bet365, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Δίκαιες Πληρωμές.

Επεξήγηση Μύθων
Οι άνθρωποι έχουν συχνά πεποιθήσεις σχετικά με το στοιχηματισμό που μπορεί να οδηγήσουν σε
προβλήματα. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους μύθους αναφορικά με το στοιχηματισμό,
παρατίθενται παρακάτω.
Λίστα κοινών μύθων περί στοιχηματισμού
Μύθος

Όσο πιο πολύ στοιχηματίζετε, τόσο πιο πιθανό είναι να κερδίσετε.

Γεγονός

Αφιερώνοντα ς περισσότερο χρόνο στοιχηματίζοντας δεν έχει καμία επίδραση στην
έκβαση του επόμενου γεγονότος. Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να
κερδίσετε σε ορισμένους τύπους στοιχημάτων, κατανοώντας τον τρόπο λειτουργίας
των αποδόσεων και τυχόν σχετικών στρατηγικών παιχνιδιού, αλλά δεν μπορείτε να
εγγυηθείτε για αποτέλεσμα. Aπλά παίζοντας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν
θα αυξήσει την πιθανότητα να κερδίσετε.

Μύθος

Αν συνεχίσετε να παίζετε αρκετά, θα κερδίσετε τελικά όλα τα χρήματά σας πίσω.

Γεγονός

Όσο πιο πολύ στοιχηματίζετε, τόσο πιο πιθανό είναι ότι θα χάσετε περισσότερα
χρήματα. Ο στοιχηματισμός πρέπει να είναι μια ευχάριστη εμπειρία ψυχαγωγίας και
να αποτελεί μέρος των συνολικών δαπανών σας για ψυχαγωγία.

Μύθος

Γνωρίζοντας ένα παιχνίδι, θα αυξήσει την πιθανότητα κέρδους σας.

Γεγονός

Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε σε ορισμένους τύπους
στοιχημάτων, όπως τα Σπορ ή το Πόκερ, κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν οι πιθανότητες και μαθαίνοντας τις σχετικές στρατηγικές παιχνιδιών,
αλλά δεν μπορείτε να εγγυηθείτε ένα αποτέλεσμα.

Ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζετε ένα παιχνίδι ή ένα άθλημα, δεν μπορείτε να
υπολογίσετε την πιθανότητα. Μετά από όλα, βλέπουμε αθλήματα για το απλό
γεγονός ότι ποτέ δύο παιχνίδια δεν είναι τα ίδια, ακόμα και όταν οι ίδιοι συμμετέχοντες
παίζουν στον ίδιο αγωνιστικό χώρο, οπότε γιατί τα στοιχήματα αποτελέσματος πρέπει
να είναι διαφορετικά;
Μύθος

Όταν στοιχηματίζετε, η παρακολούθηση των προηγούμενων αποτελεσμάτων μπορεί
να σας βοηθήσει να βρείτε το επόμενο αποτέλεσμα

Γεγονός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα για να λάβετε μια ορθολογική
απόφαση, αλλά τελικά δεν θα καθορίσουν το αποτέλεσμα. Επίσης, δεν θα
σταματήσετε το στοιχήμά σας από το να χάνει - ακόμα και όταν ολόκληρη η φόρμα
λέει ότι είναι "σίγουρο".

Έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα παιχνίδια μας;
Αν ναι, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Θα σας βοηθήσει, απαντώντας σε
τυχόν απορίες σας σχετικά με τα παιχνίδια της bet365.
Επικοινωνία

