Asigurati-va ca fiecare pariaza responsabil.
Detalii
Instrumente utile care va ajuta sa tineti parierea sub control
Activitatea mea
Urmariti-va activitatea
Limite de depunere
Limitati suma pe care o puteti depune pe ore si zile
Alerte privind activitatea
Setati-va notificari pentru a va gestiona timpul mai bine
Limite sesiune Slots
Gestionati-va activitatea de pariere cand jucati Slots
Pauza
Luati o pauza de la pariere
Auto-excludere
Tineti parierea sub control
Stiti cu adevarat cum functioneaza parierea?
CITITI REALITATILE
Protejarea minorilor
Este impotriva legii ca persoanele cu varsta sub 18 ani sa parieze, iar bet365 isi ia foarte in serios
responsabilitatea de a preveni parierea in randul minorilor.
Detalii
Cum sa va ajutati prietenii si familia
Daca sunteti ingrijorat cu privire la comportamentul de pariere al unui prieten sau membru al familiei,
nu ezitati si ajutati-l sa primeasca ajutorul de care are nevoie.
Detalii
Organizatii utile
Exista o serie de organizatii de suport pentru problemele de pariere, care va pun la dispozitie o serie
de modalitati de contact.
Vedeti lista completa

Despre Parierea Responsabila
Parierea responsabila este pentru toata lumea, indiferent daca identificati sau nu ca aveti o problema
de pariere.
Cum sa pariez responsabil?


Priviti parierea ca pe un mod de distractie si nu ca pe o sursa de venit.



Pariati doar cat va puteti permite sa pierdeti. Puteti utiliza limitele de depunere pentru a gestiona
mai bine banii cheltuiti.



Nu incercati niciodata sa va recuperati pierderile, aceasta poate crea probleme.



Monitorizati-va timpul pe care il petreceti jucand. Puteti utiliza alerte privind activitatea pentru a va
reaminti de cat timp sunteti autentificat in contul dumneavoastra.



Stabiliti un echilibru intre pariere si alte activitati. Atunci cand parierea devine singura
dumneavoastra forma de distractie, ar trebui sa va opriti si sa va ganditi daca mai este distractiva
sau nu.



Luati pauze regulate de la pariere. Daca pariati in mod continuu puteti pierde notiunea timpului si
perspectiva.



Nu pariati atunci cand sunteti sub influenta alcoolului sau cand sunteti suparat sau deprimat,
deoarece va poate afecta capacitatea de decizie.



Ganditi-va cat timp petreceti si cati bani cheltuiti pariind. Puteti sa va urmariti activitatea
utilizand Activitatea mea.



Intelegeti sansele de castig si cum functioneaza produsele.



Daca doriti sa discutati cu cineva despre problemele de pariere, puteti contacta o organizatie de
suport pentru probleme de pariere.

Sunteti responsabil?
Noi credem cu tarie ca singurul mod in care trebuie sa jucati la bet365 este responsabil. Pentru un
numar redus de persoane, parierea poate avea un impact negativ. Daca aveti ingrijorari cu privire la
modul in care pariati, completati autoevaluarea noastra pentru a va ajuta sa identificati daca aveti o
problema de pariere.
Cum sa recunoasteti o problema

Parierea cu probleme
Majoritatea clientilor nostri pariaza responsabil insa, pentru unii, parierea poate avea un impact
daunator.
Ce este parierea cu probleme?
Parierea cu probleme inseamna parierea la nivelul la care aceasta compromite, perturba sau
dauneaza interesele familiale, personale sau recreative. O persoana cu probleme de pariere este de
regula cineva care a petrecut mai mult timp si a cheltuit mai multi bani decat isi permite.

Parierea cu probleme - semne de avertizare
1.

Petreceti mai mult timp si cheltuiti mai multi bani decat va permiteti.

2.

Vi se pare dificil sa gestionati sau sa opriti activitatea de pariere.

3.

Aveti certuri cu familia sau prietenii despre bani si pariuri.

4.

Va pierdeti interesul pentru activitatile obisnuite sau hobby -uri, cum ar fi iesitul cu prietenii sau
petrecerea timpului cu familia.

5.

Va ganditi sau vorbiti mereu despre pariuri.

6.

Mintiti despre activitatea de pariere sau o ascundeti fata de ceilalti.

7.

Incercati sa recuperati pierderile sau pariati pentru a scapa de probleme financiare.

8.

Pariati pana cheltuiti ultimii bani.

9.

Imprumutati bani, vindeti bunuri sau nu platiti facturile pentru a avea bani pentru pariuri.

10. Simtiti nevoia sa pariati sume mai mari de bani sau pentru mai mult timp, pentru a avea acelasi
sentiment de exaltare.
11. Neglijati munca, studiile, familia, nevoile personale sau responsabilitatile casnice din cauza
parierii.
12. Va simtiti nelinistit, ingrijorat, vinovat, deprimat sau irascibil.
Daca sunteti in continuare nesigur despre cum pariati, completati chestionarul de autoevaluare.
Autoevaluare

Cum functioneaza parierea
Stiind cum functioneaza parierea, va ajuta sa luati decizii informate atunci cand va cheltuiti banii
jucand.
Atunci cand va ganditi sa plasati un pariu, fie ca acesta este pe un eveniment sportiv, un joc de
Casino sau in jocul de Poker, este esential sa stiti cum functioneaza sectiunea in care jucati. Daca nu
stiti, atunci nu plasati pariul.
E posibil sa vi se para evident, dar riscul principal atunci cand pariati este sa pierdeti bani. Atunci
cand stiti pe ce pariati inseamna ca luati decizii informate despre banii pe care ii cheltuiti atunci cand
pariati.
Sport
A paria pe sport presupune prezicerea rezultatului unui (de regula) eveniment sportiv. Acesta poate fi
rezultatul final sau orice eveniment care are loc in timpul meciului. Cotele care se ofera sunt stabilite
de catre companie si reprezinta ideea acesteia despre desfasurarea evenimentului.
Pentru a castiga, trebuie doar sa aveti dreptate, desi nu exista notiunea de castigator garantat. Chiar
si atunci cand pariati pe un mare favorit, castigul nu este garantat niciodata, deoarece sportul este
pana la urma foarte imprevizibil.
Rezultatele neasteptate nu sunt doar posibile, ele de fapt se intampla destul de des.
Asadar, cum functioneaza 'cotele'?
Cotele sunt o reprezentare a cat de probabil cred casele de pariuri ca este sa se intample ceva. Cu
cat este cota mai mica, cu atat este mai probabil sa se intample si in consecinta, cu atat mai mici vor
fi castigurile in cazul in care castigati.
Cotele pot fi afisate fie ca decimale, fie ca fractii, ambele reprezentand aceleasi sanse de castig,
singura diferenta fiind ca sunt afisate diferit.
De exemplu 3.00 si 2/1 inseamna acelasi lucru. Daca ati plasat 1€ pe aceasta cota si ati avut noroc
sa castigati, primiti inapoi 3€ in total, miza initiala de 1€ si profitul de 2€.
Alte cateva exemple:
1€ @ 2.5 (6/4) v-ar aduce un castig total de 2,50€. Acesta inseamna miza de 1€ s i profitul de 1,50€.
1€ @ 1.66 (4/6) v-ar aduce un castig total de 1,66€. Acesta inseamna miza de 1€ si profitul de 0,66€.
1€ @ 11.00 (10/1) v-ar aduce un castig total de 11€. Acesta inseamna miza de 1€ si profitul de 10€.

Dar nu uitati, sansa si neprevazutul joaca un rol important asadar, rezultatul la care oamenii se
asteapta nu este intotdeauna cel scontat, favoritul poate sa fie invins iar jucatorul cu putine sanse de
castig ar putea avea momentul sau de glorie. Asadar, nu pariati niciodata mai mult dec at va puteti
permite sa pierdeti, pariati responsabil si in masura posibilitatilor.
Slots
Jocurile Slots sunt cu jucator online, similare cu traditionalele aparate Slots cu fructe. Adesea bazate
pe filme cunoscute, mitologie si jocuri, jocurile Slots sunt in sine foarte usor de jucat, trebuie doar sa
va alegeti miza si sa apasati pe Spin (Invartiti). Castigurile sunt apoi determinate de combinatia de
simboluri care apare pe ecran cand tamburele se opresc din invartit.
Acestea sunt concepute ca o forma de distractie, nu presupun abilitati anume, dumneavoastra nu
puteti ghici rezultatul si nici influenta rezultatul. Tot ce trebuie sa faceti este sa selectati miza si sa
apasati pe invartire, restul este in mana sortii.
Rezultatul este generat aleatoriu de catre un Generator de Numere Aleatorii, ceea ce inseamna ca
nimeni nu poate ghici rezultatul niciunei invartiri pana ce aceasta are loc.
Nu puteti face nimic pentru a afecta rezultatul unui joc, retineti acest lucru atunci cand plasati pariurile
si nu pariati niciodata mai mult decat va permiteti sa jucati. Pariati intotdeauna responsabil si in
masura posibilitatilor.
Blackjack
Blackjack este un joc care pare simplu la suprafata dar este de fapt un joc strategic si necesita o buna
intelegere a probabilitatilor si a sanselor pentru a-l juca cum trebuie.
Jocul incepe cand dumneavoastra plasati un pariu de deschidere iar in acel moment va asumati un
risc, deoarece nu exista nimic pe care sa se bazeze pariul de deschidere.
Apoi vi se impart doua carti (cate una pe rand, iar dealerul primeste intotdeauna ultima carte care se
imparte). In acest moment, aveti ocazia sa plasati un alt pariu, in functie de cat de bune sunt cele
doua carti ale dumneavoastra si cartea dealerului care este intotdeauna cu fata in sus (cealalta este
cu fata in jos). Aici incepe cu adevarat jocul.
Trebuie sa va decideti daca ramaneti cu ce aveti sau cereti o alta carte, scopul fiind sa va apropiati
cat de mult puteti de 21 (sau ideal sa obtineti 21) fara sa aveti mai mult de 21.
Puteti cere cate carti in plus doriti si tot ce trebuie sa faceti este sa acumulati un scor final mai mare
decat cel al dealerului, simplu.

Secretul jocului de blackjack este sa stiti cand sa luati o noua carte, 'hit' (luati carte) sau 'stand' (stati)
cu ce aveti. Aceasta alegere ar trebui sa se bazeze pe doua lucruri: in primul rand ce arata dealerul si
in al doilea rand, daca luati o noua carte care este probabilitatea ca ac easta sa va creasca sansele de
castig?
Desigur, la fel ca in toate jocurile de noroc, puteti influenta rezultatul doar acolo unde detineti
controlul. Desi este important sa intelegeti cum se joaca jocul si cand trebuie sa luati anumite decizii
de pariere, nu puteti prezice ce carte veti primi dumneavoastra sau dealerul, aceasta depinde de
noroc.
Retineti acest lucru atunci cand plasati pariurile si nu pariati niciodata mai mult decat va permiteti sa
jucati. Pariati intotdeauna responsabil si in masura posibilitatilor.
Pentru mai multe informatii, consultati Ghidul jucatorului.
Roulette
Roulette este un joc de noroc, nu puteti influenta rezultatul insa puteti alege optiuni cu risc mai mic, in
functie de cat pariati.
Roata este compusa in general din 37 de gauri colorate, numerotate de la 0 la 36 (inclusiv). 18 sunt
rosii, 18 sunt negre si una este verde (zero). Tot ce trebuie sa faceti este sa preziceti pe care dintre
numere se va opri bila.
Exista numeroase optiuni de pariere, printre care: un singur numar, rosu sau negru si par sau impar.
Dupa cum este de asteptat, cotele primite sunt in functie de probabilitatea ca acestea sa se intample.
Prezicerea corecta a numarului pe care se va opri bila, are 2,7% sansa de castig si plateste 35:1.
Prezicerea corecta a culorii sau daca va fi par sau impar, are 48,6% sansa de castig si plateste 1:1.
Va puteti gestiona sansele de castig hotarandu-va ce optiune de pariere sa alegeti. Cu cat sunt mai
mari cotele, cu atat sunt mai mici sansele de castig. Totusi, nu puteti influenta rezultatul invartirii sau
monitoriza tendinta, deoarece rezultatul este stabilit de un Generator de Numere Aleatorii si este
astfel, aleatoriu.
Retineti acest lucru atunci cand plasati pariurile si nu pariati niciodata mai mult decat va permiteti sa
jucati. Pariati intotdeauna responsabil si in masura posibilitatilor.
Pentru mai multe informatii, consultati Ghidul jucatorului.
Poker
Pokerul este predominant un joc al abilitatii, desi exista o mare parte de noroc in acesta, deoarece
pana la urma, totul depinde de cartile care urmeaza sa vi se imparta.

In cea mai comuna forma a sa, Texas Holdem, ideea este sa realizati cea mai buna mana din 5 carti
posibila, din cele 7 care sunt impartite. Initial, fiecare jucator primeste doua carti, urmate de alte 3
runde in care 5 carti comune sunt impartite (3, apoi 1, apoi 1), cu sanse de pariere dupa fiecare runda
de carti.
La fiecare runda de pariere, puteti alege: Raise, Call, Check sau Fold pentru mana dumneavoastra,
scopul fiind fie sa castigati cu cea mai puternica mana, fie sa ii fortati pe toti ceilalti jucatori sa renunte
la mainile lor. Castigatorul primeste potul, care reprezinta suma totala pariata pe acea mana.
Poker este un joc relativ simplu ca si concept, insa unul care necesita o foarte buna pricepere, pentru
a juca bine. Trebuie sa intelegeti foarte bine probabilitatile si sansele ca un anumit set de carti sa
castige iar in acelasi timp sa puteti 'citi' actiunile celuilalt jucator. Are o mana buna sau incearca sa
blufeze?
Aceasta complexitate este cea care face Pokerul sa fie un joc fantastic si este important sa intelegeti
jocul inainte sa incepeti sa jucati pe bani reali. Da, exista si elementul de risc deoarece cartile sunt
extrase la intamplare, insa in timp, cei mai buni jucatori tind sa castige. Invatati -va lectia si retineti: nu
pariati niciodata mai mult decat va permiteti sa jucati. Pariati intotdeauna responsabil si in masura
posibilitatilor.
Elemente de jargon
Generatorul de Numere Aleatorii
Generatorul de Numere Aleatorii este un program informatic care genereaza o serie de numere sau
simboluri care nu pot fi prezise in mod rezonabil mai bine decat in mod aleatoriu.
Castig pentru jucator (Return to Player - RTP)
Valoarea medie castigata de toti clientii pentru un anumit joc, intr-o anumita perioada de timp.
Castigul mediu pentru jucator se masoara in mii de invartiri sau ture si nu este o estimare a castigului
de fiecare data cand se joaca un joc.
Pentru mai multe informatii despre cum se utilizeaza generatorul de numere aleatorii si RTP la
bet365, accesati Castiguri echitabile.

Mituri explicate
Adesea oamenii tin cont de unele idei si mituri despre pariere, care pot duce la probleme. Cateva din
cele mai des intalnite mituri despre pariere sunt listate mai jos.
Lista cu mituri generale despre pariere
Mit

Cu cat pariati mai mult, cu atat este mai probabil sa castigati.

Fapt

Faptul ca petreceti mai mult timp pariind nu are niciun impact asupra rezultatului
evenimentului. Va puteti creste sansele de castig in anumite tipuri de pariuri daca
intelegeti cum functioneaza cotele si strategiile de joc relevante, insa nu puteti
garanta rezultatul. Faptul ca jucati mai mult timp nu va creste probabilitatea de castig.

Mit

Daca jucati suficient de mult timp, veti castiga pana la urma toti banii inapoi.

Fapt

Cu cat pariati mai mult, cu atat este mai probabil sa va pierdeti banii. Pariurile trebuie
privite ca pe o experienta placuta de relaxare si trebuie sa faca parte din bugetul
dumneavoastra alocat activitatilor de recreere.

Mit

Cunoasterea unui joc va creste sansele de castig.

Fapt

Va puteti creste sansele de castig in anumite tipuri de pariuri, cum ar fi cele la Sport
sau Poker, daca intelegeti cum functioneaza cotele si strategiile de joc relevante, insa
nu puteti garanta un rezultat.

Indiferent de cat de bine cunoasteti un joc sau un sport, nu puteti influenta soarta.
Pana la urma, urmarim sportul pentru simplul fapt ca nu exista doua meciuri la fel,
chiar daca aceiasi participanti joaca in aceeasi locatie, deci de ce ar fi rezultatele
pariurilor diferite?
Mit

Atunci cand pariati, faptul ca urmariti rezultatele anterioare va poate ajuta sa
preconizati rezultatul urmator.

Fapt

Puteti folosi rezultatele pentru a va ajuta sa luati o decizie rationala, insa, acestea nu
vor determina rezultatul. De asemenea, nu vor opri necastigarea pariului - chiar daca
toate statisticile spun ca este 100% sigur.

Aveti intrebari cu privire la jocurile noastre?
In acest caz, contactati echipa noastra de la Relatii Clienti. Acestia va vor ajuta cu orice intrebari ati
putea avea despre jocuri la bet365.
Contactati-ne

