„Евробет“ ООД притежава лиценз за организиране на хазартни игри онлайн, издаден от
Държавната комисия по хазарта на Република България
Ние осигуряваме достъп до игри за залагания чрез мрежи с висока сигурност, благодарение на
криптирането на информацията и защита на залозите на играча.
1. Потребителите на страницата не могат да залагат с комерсиални цели или от името на друго
лице – залагането от Ваша страна е само за Ваши лични цели.
2. Потребителите трябва да спазват поверителността на своето потребителско име,
идентификация и парола и да не ги разкриват на други лица.
3. Потребителите не трябва да използват чуждо потребителско име, идентификация и парола, за
да получат достъп до страницата. Вие носите отговорност за всички транзакции, направени от и
към потребителската Ви сметка, към която се получава достъп със съответните потребителско
име и парола. Отговорността за всички операции и транзакции, извършени с Вашето
потребителско име и парола, както и за всички задължения, произтичащи от тези операции, е
изцяло Ваша.
4. Ваша отговорност е да се уверите, че разбирате изцяло правилата и процедурите на игрите,
преди да започнете да играете.
5. Използваме най-добрите съвременни методи за криптиране на потребителското име и
паролата, както и всякаква друга поверителна информация, изпращана от и към клиента или
нашите сървъри, като по този начин осигуряваме защитата на клиента и на нашата фирма от
манипулации на трети лица.
6. Клиентите не трябва да нарушават или заобикалят установените правила по отношение на
сигурността или да правят опити да получат неоторизиран достъп до Софтуера, тъй като това
ще предизвика моментално прекратяване на достъпа, блокиране на сметките им и информиране
на съответните власти.
За да залагате в реално време през страницата, трябва първо да се регистрирате в нашата
база данни и да предоставите следната лична информация:
* Пол;
* Първо и фамилно име;
* Дата на раждане;
* Местожителство;
* Електронна поща;
* Потвърждение, че сте на възраст над 18 години;
* Потвърждение, че давате право на „Евробет“ ООД да използва всякакви средства, които смята
за нужни, с цел да потвърди вашата самоличност.

Когато желаете да депозирате/теглите средства от/към потребителската си сметка с
кредитна карта, трябва да предоставите следната информация:
* Първо и фамилно име на картодържателя (по същия начин, както са изписани върху картата);
* Име на банката, издала кредитната карта;
* Номер на кредитната карта;
* Дата на изтичане на валидността на кредитната карта.
Когато искате да прехвърлите печалбите си в банкова сметка, трябва да предоставите
следната информация:
* Първо и фамилно име на титуляря на сметката;
* Име на банката;
* IBAN;
* SWIFT.
Преди оторизацията на първото плащане, ще Ви бъде поискано копие на официален документ за
самоличност със снимка (паспорт или лична карта), изпратено по факс или електронна поща.
Всички лични данни се съхраняват в базата данни на компанията. Служители на компанията от
типа на работещите в поддръжката на клиентите, оценката на рискове и управление на
плащанията във „Евробет“ ООД имат достъп до цялата информация в базата данни.
Предоставянето на личната Ви информация на трети лица е въпрос на ваш избор, в случай на
директен маркетинг.
РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Ние не разкриваме лична информация на други фирми или свързани/дъщерни компании, както
и на бизнес партньори. Може да Ви информираме (чрез електронна поща, телефон, текстово
съобщение, поща или по друг начин) за продукти и услуги (включително такива на други фирми
и организации), за които считаме, че ще представляват интерес за Вас.

