NABÍDKA SEBEOMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ PODLE
ZÁKONA O HAZARDNÍCH HRÁCH
Týká se pouze internetového sázení na www.korunka.eu, nikoli sázení na pobočkách

Maximální výše sázek

za 1 den
Tímto nastavením je omezen maximální součet vkladů na tikety
vsazené na internetu za jeden kalendářní den (období od 00:00:00
hod. do 23:59:59 hod.). Započítávají se také sázky za věrnostní
body (káčka). Stornované tikety se nepočítají.

 nenastavovat



…………………….

za 1 měsíc
Tímto nastavením je omezen maximální součet vkladů na tikety
vsazené na internetu za jeden kalendářní měsíc (období od
00:00:00 hod. prvního dne v měsíci do 23:59:59 hod. posledního
dne v měsíci). Započítávají se také sázky za věrnostní body
(káčka). Stornované tikety se nepočítají.

 nenastavovat
Maximální výše čisté prohry



…………………….

za 1 den
Tímto nastavením je omezena maximální výše čisté prohry z
tiketů vsazených na internetu za jeden kalendářní den (období od
00:00:00 hod. do 23:59:59 hod.). Započítávají se také sázky za
věrnostní body (káčka).
Do čisté prohry jsou započteny vklady ze sázek, které jsou ve
stejný den vsazeny i vyhodnoceny. Odečteny jsou výhry ze sázek,
které jsou ve stejný den vsazeny a vyhodnoceny jako vyhrávající.
Stornované tikety se nepočítají.

 nenastavovat



…………………….

za 1 měsíc
Tímto nastavením je omezena maximální výše čisté prohry za
jeden kalendářní měsíc (období od 00:00:00 hod. prvního dne v
měsíci do 23:59:59 hod. posledního dne v měsíci). Započítávají se
také sázky za věrnostní body (káčka).
Do čisté prohry jsou započteny vklady ze sázek, které jsou ve
stejném měsíci vsazeny i vyhodnoceny. Odečteny jsou výhry ze
sázek, které jsou ve stejném měsíci vsazeny a vyhodnoceny jako
vyhrávající. Stornované tikety se nepočítají.

 nenastavovat
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…………………….

Maximální počet přihlášení

za 1 měsíc
Tímto nastavením je omezen maximální počet přihlášení k
uživatelskému účtu za jeden kalendářní měsíc (období od
00:00:00 hod. prvního dne v měsíci do 23:59:59 hod. posledního
dne v měsíci). Pro účely tohoto sebeomezení se započítávají
veškerá přihlášení na uživatelský účet na www.korunka.eu.

 nenastavovat
Maximální doba přihlášení



…………………….

za 1 den
Tímto nastavením je omezena maximální doba, kterou je možné
denně strávit sázením na internetu. Pro účely tohoto sebeomezení
se započítává veškerá doba strávená na www.korunka.eu od
přihlášení na uživatelský účet do odhlášení.

 nenastavovat
Doba sebevyloučení ze hry
(přestávka ve hře)



…………………….

Tímto nastavením je stanovena doba, po kterou není možné po
odhlášení z uživatelského účtu na internetu sázet. Ostatní
možnosti zůstávají zachovány (např. se lze přihlásit, provádět
vklady a výběry nebo měnit nastavení sebeomezení).

 nenastavovat



…………………….

Pravidla pro nastavení sebeomezujících opatření:
1. Sebeomezení nastavená při registraci začnou platit okamžitě po dokončení registrace.
2. Při následném zmírnění sebeomezujícího opatření (např. zvýšení počtu přihlášení za měsíc
z 30 na 50) bude nový limit platit za 7 dní od dne změny sebeomezujícího opatření.
3. Při zpřísnění sebeomezujícího opatření (např. snížení výše sázek za 1 den z 500 Kč na 250
Kč) bude nový limit platit hned následující den po změně sebeomezujícího opatření.
Veškerá sebeomezení se vztahují pouze na sázení na internetu (www.korunka.eu), nikoliv na
sázení Korunky na pobočkách. Sázky podané na pobočkách a čas strávený přihlášením v pobočkové
aplikaci na pobočkách se do sebeomezení nepočítá.
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