ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ BET8.GR

1. Εισαγωγή
1.1 Η ονομασία Βet8.gr αποτελεί εμπορικό σήμα και επωνυμία της αλλοδαπής
εταιρείας Magic Services Ltd, εταιρείας εδρεύουσας σε κράτοςμέλος της ΕΕ,
δηλαδή στην Μάλτα, χώρα στην οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως.

Η έδρα της Magic Services Ltd βρίσκεται στην 170, Pater House, Level 1
(Suite A96), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta.
1.2 H Magic Services Ltd έχει λάβει τις άδειες MGA/B2C/149/2007 B2C Gaming Service Licence MGA/B2C/149/2007 Type 1 Gaming Services ,
MGA/B2C/149/2007 Type 2 Gaming Services. Οι άδειες αυτές έχουν
εκδοθεί και πλήρως ρυθμίζονται από την Αρχή Λοτταριών και Τυχερών
Παιχνιδιών της Μάλτας (MGA ). Το σύνολο των υπηρεσιών της Magic
Services Ltd παρέχεται μέσα από το σύστημα τυχερών παιχνιδιών καζίνο
που παρέχεται από την Worldmatch Ltd με Αριθμό Αδείας
LGA/CL4/141/2003 που επίσης χορηγήθηκε και ρυθμίζεται από της Αρχή
Λοτταριών και Τυχερών Παιχνιδιών της Μάλτας (www.mga.org.mt). Η
εταιρεία είναι αδειοδοτημένη να δέχεται στοιχήματα για πραγματικά
γεγονότα, καθώς και να λειτουργεί καζίνο και άλλα τυχερά παίγνια.

1.3 H Magic Services Ltd έχει ενταχθεί στη μεταβατική διάταξη της
παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α180) σύμφωνα
με τη διαδικασία που ορίστηκε από την ΠΟΛ 1248/2011, έχει κάνει
έναρξη εργασιών για υπηρεσίες παροχής τυχερών παιγνίων και
λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.1 Η συμμετοχή στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας
bet8.gr προϋποθέτει έγκυρη και σύμφωνη με τους όρους που στην
συγκεκριμένη ιστοσελίδα αναρτώνται εγγραφή του λήπτη των υπηρεσιών
(εφεξής για λόγους συντομίας «ο παίκτης») ως συνδρομητή καθώς και
συμμόρφωση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται

2.2 Οι Παίκτες που αιτούνται λογαριασμό πρέπει να είναι
τουλάχιστον 21 ετών.
2.2.1 Οι κάτοικοι των ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως
συνδρομητές σε ιστοσελίδα που παρέχεται από την Magic Services
Ltd (εφεξής για λόγους συντομίας «η εταιρεία»).
2.3 Οι παίκτες θα πρέπει να συμμορφώνονται τόσο με την νομοθεσία που
διέπει την έδρα της όσο και με την Ελληνική νομοθεσία γενικώς, αλλά και
ειδικώς την ρυθμίζουσα ζητήματα τυχηρών παιγνίων, φορολογίας αλλά
και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες. Θα πρέπει επίσης
να ενημερώνονται και να συμβουλεύονται σχετικά με τις ισχύουσες
διατάξεις από κάποια ανεξάρτητη αρχή.

2.4. Οι παίκτες συμφωνούν να τηρούν ανά πάσα στιγμή τους Όρους
και Προϋποθέσεις που εδώ παρατίθενται. Οι όροι αυτοί θεωρούνται
αναπόσπαστο μέρος της αορίστου χρόνου συμβάσεως παροχής
υπηρεσιών που ιδρύεται με την εγγραφή τους ως μελών, αλλά και
κάθε μεμονωμένης συναλλαγής στο μέλλον.
2.4.1 Η παραβίασή οποιουδήποτε εκ των Όρων και Προϋποθέσεων συνιστά
σοβαρή αντισυμβατική συμπεριφορά, που δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να
καταγγείλει μονομερώς και με άμεση ενέργεια την σύμβαση αορίστου χρόνου,
ή να θεωρήσει άκυρη την μεμονωμένη συναλλαγή κατά την απόλυτη διακριτική
της ευχέρεια. Η εταιρεία κατά συνέπεια θα μπορεί να αναστείλει ή
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να κλείσει τον λογαριασμό. Το υπόλοιπο που θα ευρεθεί θα καταπίπτει ως
ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας, που θα μπορεί να το διαθέσει καθ’
οιονδήποτε τρόπο επιλέξει, ιδιαίτερα δε σε μη κερδοσκοπικές
δραστηριότητες με σκοπό την ανάδειξη του υπεύθυνου παιγνιδιού ως
μόνου ορθού τρόπου δράσης. Η εταιρεία διατηρεί την διακριτική ευχέρεια
να μην προβεί άμεσα σε καταγγελία της συμβάσεως, αλλά να αποστείλει
προειδοποίηση, να τάξει προθεσμία για συμμόρφωση. Τυχόν παροχή
τέτοιας διευκολύνσεως σε Παίκτη δεν γεννά υποχρέωση της Εταιρείας να
την επαναλάβει στο μέλλον προς τον ίδιο Παίκτη, ούτε και υποχρέωση να
την παράσχει σε οποιονδήποτε άλλο Παίκτη.

2.4.2 Ένας παίκτης θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι έχει
αποδεχθεί αυτούς τους κανονισμούς ανοίγοντας ένα
λογαριασμό ή τοποθετώντας στοίχημα στη bet8.gr.
2.5 Οι παίκτες υποχρεούνται, ανάμεσα σε άλλα:
• να μην ενεργούν προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους;
• να μην χρησιμοποιούν κεφάλαια που προέρχονται από εγκληματική
δραστηριότητα ή δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος);

• να μην πιστώνουν το λογαριασμό τους από τραπεζικό
λογαριασμό/χρεωστική κάρτα /ες που δεν έχουν
εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσουν;
• να μην προσπαθήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή να
τροποποιήσουν τον κώδικά της με οποιοδήποτε τρόπο;

• να μην υιοθετήσουν καμία εγκληματική συμπεριφορά ή αγενή
συμπεριφορά απέναντι στην Magic Services Ltd, τους συνεργάτες
της, και τους Παίκτες.
• να διασφαλίσουν οτι δεν παραβαίνουν κανένα νόμο που ισχύει στην
χώρα τους όταν ανοίγουν λογαριασμό και συνάπτουν
σύμβαση με την εταιρεία.
• να χρησιμοποιούν αυτοί οι ίδιοι τον λογαριασμό τους, χωρίς να δίνουν τα
στοιχεία του σε τρίτους, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και γιατί δικαίωμα
συμμετοχής στις υπηρεσίες της Εταιρείας, έχει μόνο ο Παίκτης Συνδρομητής
αυτοπροσώπως. Ουδείς τρίτος μπορεί να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του, είτε
ως αντιπρόσωπός του, είτε προς όφελός του. Ο Παίκτης δεσμεύεται ότι δεν θα
χρησιμοποιήσει κανείς τρίτος τον λογαριασμό του είτε με την θέλησή του, είτε
χωρίς αυτήν. Ο Παίκτης δεσμεύεται ότι θα λάβει πρόνοια ότι δεν θα διαφύγουν
ακουσίως τα στοιχεία του λογαριασμού του ώστε να μπορεί να γίνει χρήση από
τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Εταιρεία ότι τρίτο
πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό μπορεί κατά την διακριτική της
ευχέρεια να θεωρήσει άκυρες μεμονωμένες ή όλες τις συναλλαγές, να
αναστείλει ή κλείσει τον λογαριασμό, να μην πληρώσει κέρδη, να δεσμεύσει το
υπόλοιπο και να το εισπράξει ως ποινική ρήτρα κατά το άρθρο 2.4.1. Ο Παίκτης
διά του παρόντος Όρου αποδέχεται ότι δεν μπορεί να επικαλεσθεί προς όφελός
του την τυχόν χρησιμοποίηση από τρίτο πρόσωπο του λογαριασμού του,
αναγνωρίζοντας ότι η χρησιμοποίησή αυτή οφείλεται σε αμέλειά του ή σε
ηθελημένη του ενέργεια. Έτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει κέρδη που
πραγματοποίησε τρίτος, ούτε όμως και να αρνηθεί ζημίες που προξένησε τρίτος.
Σε περίπτωση που αντιληφθεί απώλεια των στοιχείων του, υποχρεούται αμελλητί
να ενημερώσει την Εταιρεία, και να προβεί σε αλλαγή των κωδικών του ή και του
ονόματος χρήστη, υπηρεσίες που προσφέρονται και αυτοματοποιημένα, αλλά και
με την άμεση συνδρομή των υπαλλήλων της Εταιρείας.
2.6 Ο Παίκτης πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στην φόρμα εγγραφής
της ιστοσελίδας bet8.gr. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης όρος της
συμβάσεως και η παραβίασή του δίδει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αναστείλει
την λειτουργία του λογαριασμού, να καταγγείλει την σύμβαση, να κλείσει τον
λογαριασμό και να κρατήσει το υπόλοιπό του ως ποινική ρήτρα. Δεδομένων των
αυστηρών συνεπειών για την Εταιρεία σε περίπτωση μη συμμορφώσεώς της με
τους ιδιαιτέρως τυπικούς και αυστηρούς κανόνες των
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νομοθεσιών που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και προέλευση του χρήματος,
την φορολογία και την διεξαγωγή τυχηρών παιγνίων, ο παίκτης με την
αποδοχή των όρων αυτών, αποδέχεται ότι κατανοεί ότι η παροχή από αυτόν
αληθινών στοιχείων σε σχέση με την ταυτότητά του, την ιδιότητά του, το
επάγγελμά του, την διεύθυνση, τα στοιχεία ταυτοποιήσεως, τα φορολογικά
στοιχεία που τυχόν απαιτούνται, τον αριθμό λογαριασμού ο οποίος θα
χρησιμοποιείται για χρεοπιστώσεις και ο οποίος θα πρέπει να του ανήκει,
αλλά και άλλων στοιχείων που ζητούνται στην φόρμα, ή μπορεί να ζητηθούν
από τα όργανα της εταιρείας, είναι υψίστης σημασίας για την λειτουργία
της Εταιρείας και της συμβάσεώς της με τον Παίκτη. Για τον λόγο αυτό
τυχόν απόκρυψη στοιχείων, άρνηση παροχής στοιχείων, παροχή ψευδών
στοιχείων, επιφέρει αυτόματα τις συνέπειες του άρθρου 2.4.1. κατά την
διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
2.6.1 Η Εταιρεία μπορεί να ζητεί να της προσκομισθούν, ιδιαίτερα για τις
χρεοπιστώσεις, στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η ταυτότητα, ο αριθμός
ΑΔΤ, ο αριθμός ΑΦΜ, η κατοικία, ο αριθμός λογαριασμού με πλήρες ΙΒΑΝ και
με ταυτοποίηση κατόχου του από την τράπεζα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να
ζητούνται είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε φυσική μορφή, και μπορούν να
ζητηθούν και επικυρωμένα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
ταυτοποίηση του παίκτη με τα στοιχεία του και σε συνάντηση με εκπρόσωπό
της εάν προκύψει λόγος αμφιβολίας για το αν ο χρήστης του λογαριασμού
είναι αυτός του οποίου τα στοιχεία έχουν δηλωθεί. Ο Παίκτης εξουσιοδοτεί
ανεκκλήτως την Εταιρεία να ελέγχει μέσω των ΙP που χρησιμοποιούνται από
τον/τους υπολογιστή/ές διά του/των οποίου/ων εισέρχεται στην bet8.gr το

αν ο χρήστης του λογαριασμού είναι ο ίδιος ή τρίτο
πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα στοιχεία του.
2.6.1.1 Η Εταιρεία στα πλαίσια του δικαιώματός να εξετάζει και να
επιβεβαιώνει την ταυτότητα των Παικτών της, μπορεί να ανοίγει προσωρινά
λογαριασμό χωρίς να λάβει έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά όποτε κρίνει
απαραίτητο, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την εγγραφή του
Παίκτη ή όταν ο Παίκτης συμπληρώσει συνολικό ποσόν 800 ευρώ σε
καταθέσεις ή πριν την πρώτη ανάληψη, θα ζητήσει να της σταλούν έγγραφα
που θα πιστοποιήσουν την ταυτότητα του Παίκτη. Μέχρι να ελεγχθούν τα
έγγραφα αυτά είναι δυνατή η δημιουργία μόνο ενός προσωρινού ηλεκτρονικού
λογαριασμού. Παραδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης που μπορούν να
ζητηθούν είναι επικυρωμένα αντίγραφα φωτοτυπίας ταυτότητας, βεβαίωση
τράπεζας, τελευταίος λογαριασμός από ΔΕΚΟ, κλπ. Σε περίπτωση που ο
Παίκτης δεν υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης η Εταιρεία θα
κλείνει τον προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό του.

2.6.2 Ο Παίκτης όταν δίδει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή
χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας υποχρεούται να δώσει στοιχεία
από τραπεζικό προϊόν του οποίου κάτοχος και δικαιούχος είναι ο ίδιος.
Σε περίπτωση χρήσης ψευδών στοιχείων, εκτός από τις συνέπειες του
άρθρου 2.4.1 η Εταιρεία θα ενημερώνει και τις Αρχές για να αναζητηθεί
ο αληθινός κάτοχος ώστε να αποφευχθεί ζημία του

2.6.3 Ο Παίκτης συμφωνεί επίσης να ενημερώνει την Εταιρεία για
οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στα παραπάνω προσωπικά
δεδομένα που παρείχε κατά την εγγραφή του.
2.6.4 Η εταιρεία από την πλευρά της αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχει στην διάθεσή της
παρά μόνο για τις ανάγκες της λειτουργίας της σύμβασης και για
επικοινωνιακούς λόγους με τον Παίκτη, και να μην διαθέτει αυτές σε
κανέναν τρίτο για κανέναν λόγο, εκτός και αν είναι υποχρέωσή της να τις
παρέχει σύμφωνα με τον νόμο (ενδεικτικώς στην ΕΕΕΠ, σε Ανακριτικές ή
Εισαγγελικές ή Αστυνομικές Αρχές) και αφού πρώτα τηρηθούν τόσο από
την ίδια όσο και από την αιτούσα Αρχή οι νόμιμες διατυπώσεις.
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2.7 Ένας παίκτης επιτρέπεται να ανοίξει μόνο έναν λογαριασμό
ή να έχει μόνο έναν ενεργό λογαριασμό.
2.7.1 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας παίκτης με οποιονδήποτε άμεσο
ή έμμεσο τρόπο, με ψευδώνυμο, ψευδή στοιχεία, με παρένθετο πρόσωπο
(«αχυράνθρωπο»), έχει ανοίξει και άλλονάλλους λογαριασμόούς, η Εταιρεία
δύναται κατά την αποκλειστική της ευχέρεια είτε να κλείσει όλους τους
λογαριασμούς και να δεσμεύσει το υπόλοιπό τους, το οποίο θα καταπίπτει ως
ποινική ρήτρα υπέρ τα, είτε να διατηρήσει ανοικτό τον πρώτο χρονικά
λογαριασμό που έχει ανοιχθεί, κλείνοντας τους λοιπούς, το υπόλοιπο των
οποίων θα μπορεί είτε να μεταφερθεί στον πρώτο λογαριασμό, είτε αν κριθεί
κατά την ανέλεγκτη κρίση της Εταιρείας ότι δολίως δημιουργήθηκαν οι
επόμενοι λογαριασμοί θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα.
2.8 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό(ούς) από
οποιονδήποτε Παίκτη, ακόμη και αν δεν έχει υποπέσει σε παραβίαση κάποιου
όρου της παρούσας, καταγγέλοντας την σύμβαση και καταβάλλοντας το
υπόλοιπό του, καθώς ο Παίκτης αποδέχεται ότι η συναπτόμενη σύμβαση είναι
αορίστου χρόνου και καταγγέλεται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση και με
άμεση ενέργεια και για τα δύο μέρη. Ομοίως ο Παίκτης μπορεί να καταγγείλει
την σύμβαση, να ζητήσει την ανάληψη του υπολοίπου του και το κλείσιμο του
λογαριασμού του, με άμεσα αποτελέσματα, από την στιγμή που ο έλεγχος θα
αποδείξει ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παραβίαση όρου και προϋποθέσεως ή
διατάξεως νόμου.

2.9. Η εταιρεία δύναται να μην αποδεχθεί ένα αίτημα για
εγγραφή χωρίς καμία αιτιολογία.
2.10 Όλες οι συναλλαγές των λογαριασμών πραγματοποιούνται στο
νόμισμα του Ευρώ.
2.11 Δεν καταβάλλονται τόκοι για οποιαδήποτε κεφάλαια, ανεξαρτήτως
του ποσού που βρίσκεται στον λογαριασμού των Παικτών.

2.12 Είναι αποκλειστική ευθύνη του Παίκτη να κρατάει αντίγραφο
των κερδών του και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, σε
περίπτωση που κατοικεί σε χώρα στην οποία τα κέρδη
φορολογούνται. Στην Μάλτα τα κέρδη δεν φορολογούνται.
2.13 Κατά την διάρκεια της εγγραφής, ο Παίκτης μπορεί να επιλέξει το
όνομα χρήστη του, το ψευδώνυμο και τον κωδικό πρόσβασης. Ο
Παίκτης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης ανά
πάσα στιγμή από την ενότητα Ο Λογαριασμός μου. Η εταιρεία μπορεί
να αρνηθεί την χρησιμοποίηση ονόματος χρήστη ή ψευδωνύμου που
είναι υβριστικό, ρατσιστικό, ή μπορεί να υποκινήσει εθνικιστικά ή
φυλετικά πάθη ή να ζητήσει και την τροποποίησή του
2.14 Ο Παίκτης πρέπει να διατηρεί πάντα το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης του μυστικό. Η Εταιρεία συμβουλεύει τον Παίκτη να
μην γράψει το όνομα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασής του σε μέρος
εύκολα προσβάσιμο σε τρίτους. Η Εταιρεία επίσης συνιστά
ανεπιφύλακτα στους Παίκτες να μην αφήνουν τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή την συσκευή τους όταν είναι συνδεδεμένοι στον
προσωπικό τους λογαριασμό στοιχημάτων, επιτρέποντας σε τρίτο
πρόσωπο την πρόσβαση σε όλες τις προσωπικές στοχηματικές του
λειτουργίες χωρίς την συγκατάθεση του Παίκτη. Η Εταιρεία επιπλέον
προτείνει στον Παίκτη να δημιουργήσει έναν κωδικό πρόσβασης με
τουλάχιστον 810 χαρακτήρες από τους παρακάτω 09 az AZ !).
2.15 Αν ένα στοίχημα τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης του Παίκτη, τότε θα θεωρείται ότι έχει τοποθετηθεί από
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τον Παίκτη και ως εκ τούτο θα γίνεται αποδεκτό και θα θεωρείται έγκυρο.
Ουδεμία αμφισβήτηση δεν θα είναι αποδεκτή. Ο Παίκτης με δεδομένη την
αποδοχή αυτού του ουσιωδέστατου όρου, αναλαμβάνει την υποχρέωση
να μην αμφισβητήσει τυχόν χρέωση λογαριασμού ή κάρτας χρεωστικής/
προπληρωμένης και την συναλλαγή. Σε περίπτωση δε που το πράξει: Α.
Συνομολογεί ότι η αμφισβήτησή του είναι άκυρη και συμφωνεί να γίνει
κανονικά η χρέωσή του με βάση τον παρόντα όρο, αποδεχόμενος ότι είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση από αυτόν και μόνο από αυτόν του
λογαριασμού του Β. Συμφωνεί σε κάθε περίπτωση ότι σε περίπτωση που
τέτοιο αίτημά του γίνει αποδεκτό, θα οφείλει στην Εταιρεία το διπλάσιο
της ακυρωθείσης χρεώσεως, ως ποινική ρήτρα εύλογη και δίκαια.
Αυτονόητο είναι ότι η Εταιρεία θα επιδιώξει σε βάρος του παραβάτη του
όρου την αποκατάσταση κάθε ζημίας της και την είσπραξη κάθε ποινικής
ρήτρας υπέρ της διά της νομικής οδού.
2.16 Εαν ένας λογαριασμός παραμείνει ανενεργός για μια περίοδο 30 μηνών

ή παραπάνω, η Εταιρεία θα το αναφέρει στην Αρχη Λοτταριών και
Τυχερών Παιχνιδιών ή στην ΕΕΕΠ και μπορεί να κληθεί να
μεταβιβάσει οποιαδήποτε υπόλοιπα στην Αρχή. Η εταιρεία θα κάνει
το παν για να επικοινωνήσει με τον Παίκτη και να επιστρέψει τα
υπόλοιπα πριν αυτά μεταβιβαστούν στην Αρχή. Ωστόσο, αν δεν
καταφέρει να το επιτύχει, ο Παίκτης θα πρέπει να απευθυνθεί
απευθείας στην Αρχή προκριμένου να ανακτήσει τα κεφάλαιά του.
2.17 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει ένα λογαριασμό παίκτη, να
αρνηθεί ή να ακυρώσει τα στοιχήματα, τα κέρδη από Καζίνο ή από άλλα
τυχερά παίγνια να αρνηθεί τη χορήγηση μπόνους ή προσφοράς ή να
αποκλείσει έναν παίκτη από οποιαδήποτε επιπλέον μπόνους, αμοιβές ή
προσφορές, όταν ο εν λόγω παίκτης έχει υβριστική θέση ή απειλητική
διάθεση κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

2.18 Οποιαδήποτε πληροφορία δίνεται από το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών είναι καθαρά για λόγους καθοδήγησης των πελατών. Αν
και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε πως όλες οι πληροφορίες που
παρέχονται στους παίκτες είναι σωστές, τελικά είναι ευθύνη των
πελατών να βεβαιώνονται ότι καταλαβαίνουν τη φύση των
στοιχημάτων ή των πονταρισμάτων σε τυχερά παίγνια καζίνο και
άλλα που τοποθετούν, καθώς και τους όρους και κανονισμούς.
2.19 Η ιστοσελίδα bet8.gr, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής και οι
προσφορές της για τους παίκτες είναι σχεδιασμένες μόνο για εκείνους
τους παίκτες που στοιχηματίζουν και λαμβάνουν μέρος στα τυχερά
παιχνίδια αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αν όμως διαπιστωθεί ότι
τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιήθηκαν
ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πέραν της
ψυχαγωγίας (για παράδειγμα αν χρησιμοποιηθούν για απάτη, συμπαιγνία,
επιδίωξη βεβαίου κέρδους μέσω στοιχηματισμού σε όλα τα πιθανά
αποτελέσματα ή είναι μέρος συμφωνημένων στοιχημάτων), τότε η bet8.gr
διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει τα στοιχήματα, να αρνηθεί
τη χορήγηση μπόνους ή προσφοράς, αποκλείοντας ταυτόχρονα
οποιονδήποτε παίκτη από επιπλέον μπόνους, πληρωμές ή προσφορές σε
συνεχή βάση ή να κλείσει ένα λογαριασμό παίκτη χωρίς προειδοποίηση.

3. Καταθέσεις, Μεταφορές & Αναλήψεις
3.1 Καταθέσεις στον λογαριασμό μπορούν να γίνουν μέσω τραπεζικού
εμβάσματος, κάρτας, ηλεκτρονικών πορτοφολίων, Moneybookers/Skrill,
Neteller και Paysafe. Το όνομα στη κάρτα ή στο τραπεζικό έμβασμα πρέπει να
είναι πανομοιότυπο μ' εκείνο στον λογαριασμό που λαμβάνει τα κεφάλαια. Εάν
δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η κατάθεση θα απορριφθεί και τα κεφάλαια
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θα επιστραφούν. Τυχόν έξοδα που θα επιβληθούν από τις τράπεζες/πύλες
πληρωμών θα αφαιρεθούν από το επιστρεφόμενο ποσό.

3.2 Καταθέσεις μέσω καρτών ή ηλεκτρονικών πορτοφολίων, μόλις
οριστικοποιηθούν, θα πιστώνονται άμεσα στον στοιχηματικό
λογαριασμό των Παικτών.
3.3 Για την 1η ανάληψη κάθε ημερολογιακού μήνα η Εταιρεία αναλαμβάνει τα
έξοδα συναλλαγής. Αυτή η πολιτική όμως μπορεί να αλλάξει και αν ή όταν
αλλάξει θα ενημερωθούν οι Παίκτες αναλόγως. Σε όλες τις άλλες αναλήψεις τα
έξοδα αναλήψεως βαρύνουν τον Παίκτη. Εάν ένας παίκτης
στοιχηματίσει/ποντάρει συνολικά ποσόν ίσο με το ποσό εκάστης καταθέσεως
του, δεν θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της πρώτης συναλλαγής. Για να αιτηθεί
ένας παίκτης ανάληψη θα πρέπει πρώτα να έχει τοποθετήσει τουλάχιστον μια
φορά τη κατάθεση του σε παιχνίδια του Καζίνου και σε αθλητικό στοίχημα σε
απόδοση τουλάχιστον 1.8.

3.4 Συμβουλεύουμε τους Παίκτες μας να εκτυπώνουν και να
κρατάνε αντίτυπα όλων των συναλλαγών.
3.5 Ελάχιστες καταθέσεις (οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν προς τα κάτω

ή προς τα άνω κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας,
άνευ προειδοποιήσεως, παρά με απλή ενημέρωση στην
Ιστοσελίδα): 10 ευρώ για καταθέσεις μέσω κάρτας
10 ευρώ για καταθέσεις μέσω τραπεζικού εμβάσματος
10 ευρώ για καταθέσεις μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολίων
3.6 Τα κεφάλαια που κατατίθενται πρέπει να χρησιμοποιούνται για την
τοποθέτηση στοιχημάτων. Οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα σε ένα
λογαριασμό μπορεί να οδηγήσει σε αναφορά του Παίκτη στις σχετικές
αρχές, στο πάγωμα των κεφαλαίων, ακόμα και στο κλείσιμο του
λογαριασμού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαργυρώσει
χρήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τοποθέτηση στοιχημάτων και
να χρεώσει οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν στους Παίκτες.
3.7 Η πολιτική της Εταιρείας είναι να μην πραγματοποιεί επιστροφές. Μόνο
σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιήσει μία επιστροφή, αλλά
είναι στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας αν ένας Παίκτης δικαιούται ή
όχι μία επιστροφή. Τυχόν επιστροφή σε έναν Παίκτη δεν δημιουργεί θετικό
προηγούμενο είτε υπέρ του είτε υπέρ άλλου παίκτη στο μέλλον.

3.8 Δεν μπορούν να μεταφερθούν κεφάλαια από τον λογαριασμό ενός
Παίκτη στον λογαριασμό κάποιου άλλου Παίκτη. Οι λογαριασμοί των
Παικτών δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλους Παίκτες.
3.9 Για να πραγματοποιηθούν καταθέσεις στο λογαριασμό ενός Παίκτη
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κάρτες στο όνομα του εγγεγραμμένου
χρήστη. Για να κατατεθούν χρήματα με κάρτα σε διαφορετικό όνομα το
μέλος χρειάζεται να στείλει κάποια έγγραφα πιστοποίησης από τα
οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος της κάρτας συναινεί στο να
χρησιμοποιείται στο διηνεκές η κάρτα από τον Παίκτη σαν να ήταν δική
του. Ειδικώς μπορεί να ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με
θεώρηση της υπογραφής για το γνήσιό της.
3.10 Παίκτες που πραγματοποίησαν την πρώτη τους κατάθεση μέσω
Paysafecard ή ηλεκτρονικών πορτοφολίων (Skrill, Neteller) δεν
μπορούν να κάνουν ανάληψη σε λογαριασμό ηλεκτρονικών
πορτοφολίων αν δεν κάνουν πρώτα ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό
όπου είναι δικαιούχοι οι ίδιοι τουλάχιστον το ποσό το οποίο αρχικά
κατέθεσαν ή εφόσον το κρίνει η εταιρία και όλο το υπόλοιπο τους.
3.11 Ο Παίκτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνδεθεί με τον λογαριασμό του
και να δει μία κατάσταση του λογαριασμού του στην οποία φαίνονται όλες οι
συναλλαγές, δηλαδή οι καταθέσεις, οι πιστώσεις μπόνους, τα κέρδη, τα
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στοιχήματα και οι αναλήψεις. Σε περίπτωση που ο Παίκτης διαπιστώσει
οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει σε γραπτή μορφή
(ηλεκτρονικό μήνυμα θεωρείται επαρκές) την Εταιρεία έτσι ώστε το λάθος
να διορθωθεί. Ο Παίκτης πρέπει να αναφέρει τέτοιου είδους λάθος
γραπτώς εντός 90 ημερών από τη στιγμή που αυτό εμφανίστηκε πρώτη
φορά στην κατάσταση λογαριασμού που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.
3.12 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ένας Παίκτης μπορεί να αποφασίσει
να αποσύρει μέρος ή το σύνολο των κεφαλαίων από τον λογαριασμό
του/της. Ανάλογα με το νόμισμα και την τοποθεσία της τράπεζας του
Παίκτη (πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), κάποια έξοδα συναλλαγής
μπορεί να προκύψουν. Από τη στιγμή που όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια
αποσυρθούν, ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό του
στην Εταιρεία αν αυτό επιθυμεί να κάνει.
Το ελάχιστο ποσό ανάληψης μέσω τραπεζικού εμβάσματος είναι 50 ευρώ και

το μέγιστο 10000 ευρώ
Το ελάχιστο ποσό ανάληψης μέσω καρτών είναι 20 ευρώ και το μέγιστο
2500 Το ελάχιστο ποσό ανάληψης μέσω Neteller είναι 20 ευρώ και το
μέγιστο 2000 Το ελάχιστο ποσό ανάληψης μέσω Skrill είναι 10 ευρώ και το
μέγιστο 2000 Τα ανωτέρω ελάχιστα όρια μπορούν να μεταβληθούν προς τα
κάτω ή προς τα άνω κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, άνευ
προειδοποιήσεως, παρά με απλή ενημέρωση στην Ιστοσελίδα

3.13 Αναλήψεις σε κάρτες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο
μέχρι το ποσό που έχει κατατεθεί από τη συγκεκριμένη κάρτα.
3.14 Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει κάθε αίτημα για ανάληψη σε
εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως εντός 25 εργάσιμων ημερών) από την
αίτηση χωρίς ο χρόνος αυτός να είναι δεσμευτικός για την εταιρεία, αφού δεν
εξαρτάται μόνο από την ίδια η περάτωση της διαδικασίας αναλήψεως

3.15 Ο Παίκτης γνωρίζει πως η Εταιρεία μπορεί να ολοκληρώσει
αναλήψεις μόνο αν η ταυτότητα, η ηλικία και η διεύθυνση του
Παίκτη έχουν εξακριβωθεί επαρκώς. Η Εταιρεία αν κατά την φάση
της αναλήψεως έχει αμφιβολίες ή καταστεί αδύνατη η εξακρίβωση
των στοιχείων θα ενημερώνει τον Παίκτη και δεν θα έχει υποχρέωση
περατώσεως, μέχρις ότου δοθούν αποδεδειγμένα σωστά στοιχεία.
3.16 Αν και είναι γνωστό ήδη, αφού πρόκειται για νομοθεσία ισχύουσα και
δημοσιευθείσα, υπενθυμίζεται στους παίκτες ότι τα κέρδη από το στοίχημα
φορολογούνται βάση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (βασικό
νομοθέτημα που ισχύει κατά το χρόνο συντάξεων των ορων και
προϋποθεσεων ο Ν. 4141/2013). Ο παίκτης έχει υποχρέωση δηλώσεως των
κερδών του στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Η εταιρεία
καθόσον επιβάλλεται από την νομοθεσία να παρακρατεί τον φόρο που
αναλογεί στα κέρδη, θα καταθέτει αυτά μετά την αφαίρεση της
παρακρατήσεως, και θα αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Ελληνικό
Δημόσιο, άλλως θα καταβάλει τα κέρδη εξ ολοκλήρου και θα είναι ευθύνη
του παίκτη η καταβολή του αναλογούντος φόρου. Ο παίκτης έχει
υποχρέωση να ενημερώνεται για την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

4. Κοινότητα των όρων Όροι που διέπουν τις
διαδικτυακές υπηρεσίες
4.1 Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που
παρέχει η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας, είτε αυτές αφορούν στοίχημα, είτε
καζίνο, είτε άλλα τυχηρά ή τεχνικά παίγνια, εκτός και αν ρητώς αναφέρεται
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ότι αφορούν συγκεκριμένο τμήμα υπηρεσιών.
4.1 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει
σχέση με την σύνδεση στο διαδίκτυο ή/και το πρόγραμμα περιήγησης.
4.2 Η εταιρεία συμβουλεύει τους Παίκτες της να παίξουν χρησιμοποιώντας
μια γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (ADSL ή οπτικής ίνας).

4.3 Τα στοιχήματα και τα πονταρίσματα σε καζίνο και τυχερά
παίγνια θεωρούνται έγκυρα μόνο αν περιλαμβάνουν τον μοναδικό
κωδικό συναλλαγής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μόνη έγκυρη
απόδειξη θα θεωρούνται τα αρχεία και τα δεδομένα της εταιρείας.
4.4 Εάν υπάρχει ένα σφάλμα στο σύστημα, αλλά το στοίχημα ή το
ποντάρισμα σε καζίνο ή τυχερό παίγνιο έχει επιβεβαιωθεί, το στοίχημα
θα ισχύσει. Είναι δυνατόν να ελέγξετε όλα τα στοιχήματα μέσω της
'λίστας στοιχημάτων' στον στοιχηματικό λογαριασμό του κάθε Παίκτη ή
αντίστοιχα τα πονταρίσματα στο καζίνο. Σε περίπτωση που η σύνδεση
αποτύχει για οποιοδήποτε λόγο, και το στοίχημα ή το ποντάρισμα έχει
επιβεβαιωθεί, το στοίχημα ή το ποντάρισμα θα θεωρείται έγκυρο.

4.5 Ένα στοίχημα ή ποντάρισμα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο από
έναν εγγεγραμμένο Παίκτη. Η χρήση των bots ή άλλων
αυτοματοποιημένων μεθόδων για να τοποθετήσετε στοιχήματα ή
πονταρίσματα στο καζίνο απαγορεύεται αυστηρά.
4.6 Ένα στοίχημα ή ποντάρισμα μπορεί να τοποθετηθεί μέσω οποιουδήποτε
επίσημου καναλιού διανομής που προσφέρεται από την εταιρεία. Σε
περίπτωση που η σύνδεση του συνδρομητή με το διαδίκτυο στον χώρο που
αυτός βρίσκεται δεν είναι εφικτή το στοίχημα μπορεί να τοποθετηθεί
διαδικτυακά με την συνδρομή του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, με
ταυτοποίηση του πελάτη μέσω κωδικών και πάντα κατά την κρίση της
εταιρείας και ανάλογα με την διαθεσιμότητα του προσωπικού της.

4.7 Ένα στοίχημα ή ποντάρισμα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο
από έναν Παίκτη αν αυτός/αυτή έχει επαρκή κεφάλαια στον
λογαριασμό του με την Εταιρεία
4.8 Το στοίχημα ή το ποντάρισμα, μόλις ολοκληρωθεί, θα πρέπει να
διέπεται από την έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων και τους
κανόνες που ισχύουν κατά το χρόνο που το στοίχημα έγινε δεκτό.
4.9 Ένα στοίχημα ή ένα ποντάρισμα σε καζίνο ή άλλο τυχερό παίγνιο
θεωρείται ότι έχει τοποθετηθεί από τη στιγμή που η επιβεβαίωση της
αποδοχής προσφοράς στοιχημάτων έχει ληφθεί από τη Magic Services Ltd.

4.10 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στοιχήματα και
πονταρίσματα στο Καζίνο ή τα τυχερά παίγνια χωρίς να παρέχει
κανένα λόγο για την άρνησή της.
4.11 Ένα στοίχημα ή ποντάρισμα που έχει τοποθετηθεί και επιβεβαιωθεί
δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να ανακληθεί ή να ακυρωθεί από τον Παίκτη.
4.12 Όταν ο Παίκτης τοποθετεί ένα ή περισσότερα στοίχημα/τα ή
ποντάρισμα/τα, αυτός/ή αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και
αποδεχθεί πλήρως το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων και τους
Κανόνες Παιχνιδιού, όσον αφορά τα στοιχήματα και τα πονταρίσματα που
προσφέρονται από την Εταιρεία, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα.
4.13 Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του Παίκτη και υπολογίζει
τα διαθέσιμα κεφάλαια, τα κεφάλαια σε εκκρεμότητα, τα κεφάλαια
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στοιχηματισμού, καθώς και το ύψος των κερδών. Μέχρις
αποδείξεως του αντιθέτου, τα ποσά αυτά θεωρούνται οριστικά
και δεν μπορούν να προσβάλλονται.
4.14 Ο Παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχήματα
και τα λοιπά πονταρίσματα σε παίγνια που τοποθετούνται μέσω
του Διαδικτύου. Η Εταιρεία δεν θα ελέγχει την καταλληλότητα
του στοιχήματος που θα τοποθετείται, συμπεριλαμβανομένων
πιθανών σφαλμάτων στο ποσό του στοιχήματος.
4.15 Τα κέρδη θα καταβληθούν στο λογαριασμό του Παίκτη μετά την τελική
επιβεβαίωση του αποτελέσματος. Ωστόσο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
παρακρατήσει προσωρινά οποιαδήποτε κέρδη, αν υπάρχουν έρευνες σχετικά
με ένα γεγονός, ως αποτέλεσμα μιας υποψίας εγκληματικών δραστηριοτήτων
που ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα. Εάν
οποιαδήποτε παρατυπία επιβεβαιωθεί, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
ακυρώσει οποιαδήποτε σχετικά στοιχήματα.

4.16 Εάν τα στοιχήματα ή τα πονταρίσματα, τα οποία υπερβαίνουν τα
καθορισμένα όρια, είναι αποδεκτά κατά λάθος, το υπερβάλλον ποσό δεν
θα ληφθεί υπόψη και το ποσό στοιχήματος που τοποθετήθηκε θα
αναθεωρηθεί αναλόγως και η διαφορά θα επιστραφεί στον Παίκτη.
4.17 Περιστασιακά πιθανά σφάλματα επικοινωνίας μπορεί να συμβούν. Το
σύστημά μας βασίζεται στο γεγονός ότι τα στοιχήματα επιβεβαιώνονται
μόνον όταν ο διακομιστής μας στη Μάλτα τα λάβει. Σε περίπτωση που η
επικοινωνία διακοπεί μετά την τοποθέτηση ενός στοιχήματος και ο σέρβερ
μας λαμβάνει το στοίχημα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το στοίχημα να
είναι σε αναμονή και μόλις η επικοινωνία αποκατασταθεί ο Παίκτης θα
λάβει ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει το τοποθετημένο στοίχημα. Σε
περίπτωση που το στοίχημα δεν φτάσει ποτέ στον σέρβερ μας, το
στοίχημα δεν θα επιβεβαιωθεί και ως εκ τούτου κανένα ποσό δεν θα
αφαιρείται από το υπόλοιπο του λογαριασμού των Παικτών.

5. Κανόνες Καζίνο και λοιπών τυχερών παιγνίων
5.1 Το ελάχιστο και μέγιστο ποσό πονταρίσματος αναφέρονται
στον πίνακα εκάστου παιγνίου
5.2 Όλοι οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για κάθε παιχνίδι καζίνο και γενικά για
κάθε τυχερό παίγνιο είναι διαθέσιμοι πατώντας στο επιλεγμένο παιχνίδι.
5.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε στιγμή την
προσφορά ενός παιχνιδιού ή γεγονότος το οποίο προσφέρεται για
στοιχηματισμό χωρίς να χρειάζεται να παρέχει αιτιολόγηση στους Παίκτες.
Μόνο τα επιβεβαιωμένα πονταρίσματα/στοιχήματα που πραγματοποιήθηκαν
πριν την απόσυρση του παιχνιδιού/γεγονότος θα γίνονται αποδεκτά.
5.4 Οι δημοσιοποιημένες αποδόσεις και πίνακες πληρωμών για κάθε παίγνιο
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και στους κανόνες παιχνιδιού. Σε
περίπτωση που υπάρχει ένα προφανές λάθος στα δημοσιοποιημένα στοιχεία,

η Magic Services Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει τον
καθιερωμένο συντελεστή πληρωμών. Οι Παίκτες που παρατηρούνε
τέτοια λάθη θα πρέπει να ενημερώνουν την Magic Services Ltd και να
μην εκμεταλλεύονται τέτοια προφανή λάθη.
6. Κανόνες Στοιχήματος
6.1 Αν ένα παιχνίδι διακοπεί, το ποσό πονταρίσματος του Παίκτη θα πρέπει
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να επιστραφεί εκτός και αν το στοίχημα έχει ήδη διευθετηθεί.
6.2 Στοιχήματα που τοποθετούνται από παίκτες οι οποίοι διαμένουν
ή παίζουν στην Ελλάδα, αποτελούνται από στήλες, όπου κάθε
στήλη ισούται με μία νομισματική μονάδα ή μέρους αυτής..
6.3 Μια σειρά στοιχημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί από την Εταιρεία ως ένα
ενιαίο στοίχημα, όταν ένας παίκτης τοποθετεί πολλαπλώς σε διαφορετικά
στοιχήματα τον ίδιο συνδυασμό γεγονότων. Όταν συμβαίνει αυτό, όλα τα
στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από το πρώτο που τοποθετείται. Ομοίως, μια
σειρά στοιχημάτων που περιλαμβάνουν την ίδια μεμονωμένη επιλογή μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως ένα. Όταν συμβαίνει αυτό, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται,
εκτός από το πρώτο που τοποθετείται.

Η χρήση επιλογής ή επιλογών αγκύρωσης σε ένα γεγονός που λειτουργεί
ως πολλαπλασιαστής για παράκαμψη των online ορίων δεν επιτρέπεται. Η
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα όταν
μια μόνο επιλογή συνδυάζεται με άλλες επιλογές για να παρακαμφθούν τα
online όρια στοιχηματισμού της bet8.gr. Όταν συμβαίνει αυτό, όλα τα
στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από το πρώτο που τοποθετείται.
Εννοείται ότι όταν δεν παραβιάζονται τα όρια στοιχηματισμού, το είδος
αυτό στοιχηματισμού είναι αποδεκτό.
6.4 Όταν μία σειρά πολλαπλών στοιχημάτων, ίδιων ή παρεμφερών
επιλογών, λαμβάνεται από διαφορετικούς χρήστες εντός σύντομου
χρονικού διαστήματος, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει
όλα τα στοιχήματα, ακόμα και αν τα στοιχήματα έχουν κλείσει.
6.5 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή (ακόμα και μετά το
κλείσιμο ενός στοιχήματος), να μη δεχθεί οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος
αυτού, να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα ή μέρος αυτού, αν κατά τη
διακριτική της ευχέρεια διαπιστώσει ότι υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ
παικτών, όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς τους, ή χρήση
περισσοτέρων λογαριασμών παικτών από το ίδιο πρόσωπο. Σε μία τέτοια
περίπτωση, τα εκκρεμή στοιχήματα που δεν υπόκεινται σε άρνηση ή δεν
έχουν ακυρωθεί, θα πιστώνονται. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία επιφυλάσσεται
να προσφύγει κατά παικτών σε περίπτωση που κάποια ρυθμιστική αρχή
διαπιστώσει ότι διαπράχθηκε παράνομη συνεργία.
6.6. Όταν η ακεραιότητα ενός αθλητικού γεγονότος και / ή το αποτέλεσμα
έχει τεθεί σε κίνδυνο η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει
οποιοδήποτε στοίχημα (συμπεριλαμβανομένων και των πολλαπλών) που
συνδέονται με το εν λόγω, αθλητικό γεγονός. Το ποσό στοιχηματισμού των
συγκεκριμένων γεγονότων, θα επιστρέφεται στο λογαριασμό του παίκτη.
6.7 Για την Εταιρεία, αποτελεί προϋπόθεση ως προς την αποδοχή
στοιχημάτων ενός παίκτη, αλλά και για τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός
στοιχήματος, ότι ο παίκτης αποδέχεται και συνομολογεί τα παρακάτω:

6.7.1 Δεν υπόκειται σε απαγόρευση συμμετοχής σε στοίχημα
λόγω συμμετοχής του σε αθλητικό σύλλογο ή νομικό πρόσωπο

6.7.2 Δεν γνωρίζει κάποια περίπτωση που μπορεί να μετατρέψει
την τοποθέτηση ενός στοιχήματος σε παράβαση ενός κανόνα
για το στοίχημα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και
6.7.3 Δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα του αθλητικού
γεγονότος, της διοργάνωσης ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος ή
διαδικασίας για το οποίο τοποθέτησε στοίχημα.
6.8 Το ελάχιστο online στοίχημα είναι 0,10 ευρώ

Page 10 / 14

6.9 Οι παίκτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν ή να
αλλάξουν ένα στοίχημα από τη στιγμή που αυτό έχει τοποθετηθεί
και επιβεβαιωθεί η αποδοχή του.
6.10 Όλες οι αποδόσεις υπόκεινται σε αυξομειώσεις κατά την απόλυτη
κρίση και επιλογή της Εταιρείας χωρίς καμία προειδοποίηση ή προθεσμία
και γίνονται σταθερές από την στιγμή που το στοίχημα τοποθετείται

6.11 Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των αποδόσεων,
τιμών ή οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών, όπως αυτές εμφανίζονται σε
τρίτους ή σε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες και επιπλέον δε φέρει καμία
ευθύνη, στην περίπτωση που οι αποδόσεις ενός γεγονότος ή άλλων
υλικών εμφανίζονται σωστά ή λανθασμένα σε ιστοσελίδες τρίτων.
6.12 Τα στοιχήματα θα γίνονται αποδεκτά μέχρι την πραγματική ώρα
εκκίνησης. Εάν ένα στοίχημα γίνει δεκτό από λάθος και το οποίο
συμπεριλαμβάνει έναν αγώνα μετά από την ώρα εκκίνησης του, η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όποια στοιχήματα έχουν ληφθεί.

6.13 Οι αποδόσεις μπορούν να μετακινηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω
μεταξύ του χρόνου που στέλνει ο Παίκτης το μήνυμα και του χρόνου που
ξεκινά το γεγονός. Η μοναδική τιμή που δέχεται ως σωστή η Εταιρεία,
είναι η τιμή που προσφέρεται όταν γίνεται αποδεκτό το στοίχημα, οπότε
και κλείνει. Αν η εταιρεία διαπιστώσει λάθος στην προσφερόμενη απόδοσή
της, διατηρεί το δικαίωμα ακόμα και μετά την αποδοχή του στοιχήματος να
τροποποιήσει την απόδοση αυτή στην σωστή τιμή.
6.14 Τα κέρδη θα πιστώνονται στον λογαριασμό του παίκτη κατόπιν
της επιβεβαίωσης του/των τελικού/ων αποτελέσματος/ων.
6.15 Το ανώτατο κέρδος ανά στοίχημα περιορίζεται σε €100.000 ή το
αντίστοιχο σε άλλο νόμισμα για τις μεγάλες κατηγορίες (οι όποιες είναι:
Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας, Σούπερ Λίγκα, Α’ Γερμανίας, Α’ Ιταλίας, Α’ Ισπανίας,
Α' Γαλλίας, Champions League, Europa League, Παγκόσμιο Κύπελλο
(Μουντιάλ), Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Euro) και στις €15.000 ή το αντίστοιχο
σε άλλο νόμισμα για τις μικρότερες κατηγορίες, ανεξάρτητα από το ποσό
του πονταρίσματος ή την απόδοση. Συνδυασμός μικρών και μεγάλων
κατηγοριών στο ίδιο δελτίο, έχουν ανώτατο κέρδος €15.000 ή το αντίστοιχο
σε άλλο νόμισμα (π.χ. Α’ Γερμανίας και Α’ Νορβηγίας στο ίδιο δελτίο).Το
μέγιστο ποσό που μπορεί να κερδίσει ένας παίκτης σε μια μέρα
στοιχηματισμού/πονταρίσματος, ασχέτως του ποσού που έχει στοιχηματίσει
και του αριθμού των στοιχημάτων/πονταρισμάτων που έχει τοποθετήσει είναι
100000 ευρώ. Αντιστοίχως το κέρδος κάθε παίκτη σε μία εβδομάδα
στοιχηματισμού/πονταρίσματος, ασχέτως του ποσού που έχει στοιχηματίσει
και του αριθμού των στοιχημάτων/πονταρισμάτων που έχει τοποθετήσει είναι
200000 ευρώ και σε έναν μήνα στοιχηματισμού/πονταρίσματος, ασχέτως του
ποσού που έχει στοιχηματίσει και του αριθμού των
στοιχημάτων/πονταρισμάτων που έχει τοποθετήσει είναι 200000 ευρώ. Τα
ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται χωρίς προειδοποίηση και κατά την
απόλυτη κρίση της εταιρείας, με απλή τροποποίηση των όρων και
προϋποθέσεων και η αυξομείωση θα ισχύει από την ανάρτηση της
τροποποίησης των όρων στην ιστοσελίδα της εταιρείας
6.16 Η εταιρεία δύναται επίσης να επιβάλει μέσα στα πλαίσια της διακριτικής
ευχέρειας που εκ των πραγμάτων έχει για αποδοχή στοιχημάτων γενικώς, να
επιβάλει σε παίκτη όρια στοιχηματισμού ή πονταρίσματος ημερήσια,
εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια, ή ανά παιγνίδι ή γεγονός στο οποίο γίνεται
αποδεκτό ένα στοίχημα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δίχως
δυνατότητα αντιρρήσεως από τον παίκτη, με ή χωρίς σπουδαίο λόγο.

Page 11 / 14

7. Υπεύθυνος Στοιχηματισμός
7.1 Ένας Παίκτης μπορεί να καθορίσει ένα χρονικό όριο για να παίξει
στα παιχνίδια, στοιχηματικά όρια, ένα ημερήσιο όριο στοιχημάτων, ένα
μέγιστο εβδομαδιαίο ποσό που επιτρέπεται να ποντάρει και επίσης να
περιορίσει τον λογαριασμό στοιχημάτων για ένα χρονικό διάστημα.
Όλες αυτές οι λειτουργίες και τα όρια μπορούν να καθοριστούν από
τον ίδιο τον παίκτη, μεταβαίνοντας στον προσωπικό του λογαριασμό
και επιλέγοντας την ενότητα Υπεύθυνος Στοιχηματισμός.

7.2 Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να
διαβάσετε την ενότητα «Υπεύθυνος Στοιχηματισμός».
8. Πνευματική ιδιοκτησία
8.1 Όλο το περιεχόμενο στο εσωτερικό της ιστοσελίδας
http://www.bet8.gr, οι διάφορες διευθύνσεις URL που ανήκουν στη
Magic Services Ltd και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή
χρήση αυτών των διευθύνσεων URL ή του περιεχομένου των ιστοσελίδων
συνεπάγεται νομική δράση εναντίον σας.

9. Ευθύνη Εταιρείας
9.1 Η Magic Services Ltd είναι υπεύθυνη μόνο για καθαρά
εσκεμμένες ενέργειες ή βαρεία αμέλεια από την εταιρεία ή για κάθε
μέλος του προσωπικού που εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία.

9.2 Η Magic Services Ltd δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απεργία,
τρομοκρατική ενέργεια, πολιτική κρίση, πόλεμο, δυσλειτουργία των
τηλεπικοινωνιακών γραμμών, φυσικές καταστροφές, τα οποία
μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς πρόσβασης μέσω Ίντερνετ ή
μέσω τηλεφώνου ή ακόμη και σε δυσλειτουργία του διαδικτυακού
συστήματος παροχής υπηρεσιών ένεκα αναβαθμίσεως ή
συντηρήσεως ή επισκευής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών και
υλικών του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών.
9.3 Η Magic Services Ltd δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν
ζημιές που θα προκληθούν στο λογισμικό ή στον εξοπλισμό, άμεσα ή
έμμεσα, και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς
πρόσβασης μέσω Ίντερνετ ή μέσω τηλεφώνου.
9.4 Σε περίπτωση λαθών ή πράξεων αμέλειας από τη Magic Services
Ltd, σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, η τυχόν αποζημίωση
των παικτών δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από ότι το υπόλοιπο ποσό
στο λογαριασμό τους ή από το ποσό του στοιχήματος ή
πονταρίσματος που εμπλέκεται στο σφάλμα ή την αμέλεια.
9.5 Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους όρους αυτής
της συμφωνίας κηρυχθούν άκυροι από αναγνωρισμένο κράτος
δικαίου, οι υπόλοιποι όροι θα διατηρήσουν την ισχύ τους.

9.6 Οι παρόντες Γενικοί Όροι ολοκληρώνουν τη συμφωνία μεταξύ
της Magic Services Ltd και του Παίκτη και επικρατούν κάθε άλλου
είδους προηγούμενων συμφωνιών που έχουν κοινοποιηθεί, γραπτά ή
προφορικά, από τη Magic Services Ltd.
9.7 Η Magic Services Ltd δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές σε
Παίκτη ή σε τρίτα μέρη, που απορρέουν από έμμεσο/άμεσο σφάλμα στην
εκτύπωση ή δυσλειτουργία του λογισμικού της Magic Services Ltd ή της
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ιστοσελίδας της Magic Services Ltd ή κάποιου από τους
συνεργάτες και/ή εταίρους.
10. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων
10.1 Η Magic Services Ltd έχει ενημερώσει τον «Επίτροπο για την
προστασία Προσωπικών Δεδομένων», ότι όλα τα προσωπικά
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του «Νόμου
περί Προστασίας Δεδομένων, 2001 της Νομοθεσίας της Μάλτας».
10.2 Η Magic Services Ltd θα χειριστεί τα προσωπικά δεδομένα όλων των
Παικτών μόνο για να προσφέρει μια διαδικτυακή υπηρεσία στοιχημάτων.

10.3 Η Magic Services Ltd δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των
Παικτών με Τρίτα Μέρη, που δεν συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την
εταιρεία, ωστόσο, θα μπορούσαμε να λαμβάνουμε αιτήσεις από νομικά
γραφεία με ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες των
Παικτών. Οι προσωπικές πληροφορίες θα μπορούσαν να διαβιβάζονται,
αν είναι αναγκαίο, για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2.6.4
10.4 Ο Παίκτης έχει ελεύθερα το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του
δεδομένα και μπορεί να ζητήσει ώστε αυτό να τροποποιηθεί ή να αλλάξει.

10.5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χειρισμού
από τη Magic Services Ltd για τα προσωπικά δεδομένα, σας καλούμε να
συμβουλευτείτε την ενότητα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

11. Παράπονα
Η Magic Services Ltd θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει μια
ευχάριστη και πρωτόγνωρη εμπειρία για τον Παίκτη. Ωστόσο, σε
κάποιες περιπτώσεις, θα μπορούσε να είναι δυνατόν ο Παίκτης να μην
είναι ικανοποιημένος με την ποιότητα του προϊόντος ή με την
υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Παίκτης
μπορεί να κάνει μία καταγγελία στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
μέσω email στην παρακάτω διεύθυνση: support@bet8.gr Η
καταγγελία θα σταλεί στη διοικητική υπηρεσία και κανονικά θα
υποβληθεί σε επεξεργασία εντός 48 ωρών από την παραλαβή. Αν ο
Παίκτης εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που η
καταγγελία του χειρίστηκε ή επιλύθηκε, είναι δυνατόν να έρθει σε
άμεση επαφή με την Αρχή Λοταριών και Τυχερών Παιγνίων της
Μάλτας (MGA), στην παρακάτω διεύθυνση: complaints@mga.org.mt
Προτείνουμε ότι θα ήταν καλό μόνο τα παράπονα σοβαρής
φύσεως να προωθούνται στην Αρχή.
14. Μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες

1 4.1
Η εταιρεία συμφωνεί πλήρως με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα
«βρώμικου» χρήματος) και θα αναφέρει κάθε συναλλαγή που θεωρεί
ύποπτη στις αρμόδιες αρχές της Μάλτας.
1 4.3
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να μπλοκάρει ή και να κλείσει
τον λογαριασμό σας και να παρακρατήσει τυχόν κεφάλαια που υπάρχουν εάν
της ζητηθεί να το κάνει προκειμένου να συμμορφωθεί με τους σχετικούς
νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
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δραστηριότητες.
«ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»
Οι παίκτες εγγυώνται ότι:
α Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση που εισάγουν κατά την
δημιουργία του Λογαριασμού είναι σωστά β. Είναι οι νόμιμοι κάτοχοι
των χρημάτων τα οποία καταθέτουν ανά πάσα στιγμή στον
Λογαριασμό τους
Συμφωνώντας με τους Όρους Χρήσης επιτρέπετε στην εταιρεία να
διεξάγει οποιαδήποτε έρευνα επιβεβαίωσης κατά καιρούς, σε
περίπτωση που αυτές οι έρευνες είναι απαραίτητες για μας ή για άλλα
μέρη (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των ελεγκτικών
σωμάτων) ώστε να επιβεβαιώσουμε αυτά τα γεγονότα (οι «Έλεγχοι»).
Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς, όταν ζητηθεί, ίσως χρειαστεί να
παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που
ήδη παρείχατε για τις καταθέσεις που κάνατε στον Λογαριασμό σας.
Ενώ διενεργούμε οποιονδήποτε Έλεγχο κατά καιρούς, ίσως κριθεί απαραίτητο
να μπει κάποιος περιορισμός όσον αφορά στις αναλήψεις από τον Λογαριασμό
σας ή/και να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή σε μέρος
αυτής. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι μπορεί κατά καιρούς να
επαναλαμβάνουμε κάποιον έλεγχο για σκοπούς ελέγχου, ασφαλείας ή
εμπορικούς. Αν οποιοιδήποτε τέτοιοι περιορισμοί σας προκαλέσουν πρόβλημα,
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για
να μας παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να ολοκληρώσουμε τον
Έλεγχο. Για αυτό το σκοπό διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε
συμβολαιογραφημένο αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή αντίστοιχο έγγραφο
ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας ή άλλη απόδειξη διεύθυνσης,
λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ηλεκτρικού/νερού), τραπεζικούς λογαριασμούς ή
άλλες πληροφορίες από την τράπεζά σας. Αν δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να
παρέχετε αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να διακόψουμε τον λογαριασμό
σας μέχρι να μας παρέχετε τις πληροφορίες, ή/και να κλείσουμε μόνιμα τον
λογαριασμό σας, να παγώσουμε τον λογαριασμό ή/και να κρατήσουμε
χρήματα που τυχόν έχετε καταθέσει, αν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης
παροχής εσφαλμένων στοιχείων.

13. ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Όλο το σώμα των όρων και προϋποθέσεων είναι μεταφρασμένο και
στην αγγλική γλώσσα και έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Σε
περίπτωση αμφιβολίας, διχογνωμίας, αμφισβητήσεως, συγκρούσεως
ή αντιφάσεως, υπερισχύει πάντα το Ελληνικό κείμενο.
Έκδοση 1.01 14 Ιανουαρίου 2015__
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