PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DIE-822
UAB „BALTIC BET“ LAŽYBŲ REGLAMENTO PAKEITIMAS

1. Papildyti „UAB Baltic Bet“ lažybų reglamentą 2.31 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„2.3.1 Lažybų organizatoriaus kliento lojalumo programos kortelė – tai lažybų punkte lošėjui
suteikiamas QR kodas, kuriame kaupiamos lošėjui suteiktos nuolaidos. Lošėjas jam suteiktas
nuolaidas gali panaudoti atlikdamas statymus.“
2. Pakeisti „UAB Baltic Bet“ lažybų reglamento 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Lažybose gali dalyvauti tik lošėjai, susipažinę ir sutinkantys su šiuo reglamentu, ir ne jaunesni
nei 18 metų amžiaus. Lažybų tarpininkas turi pareigą reikalauti asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento. Asmeniui neįrodžius atitinkamo amžiaus, lažybų tarpininkas neįleidžia asmens į lažybų
punkto patalpas ir nepriima statymo.“
3. Papildyti „UAB Baltic Bet“ lažybų reglamentą 13.13 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„13.13. Lažybų organizatoriaus kliento lojalumo programa:
13.13.1. Kiekvienas asmuo, sulaukęs 18 metų, turi teisę įgyti lažybų organizatoriaus kliento lojalumo
programos kortelę (toliau – QR kodą).
13.13.2. Lošėjas, siekdamas gauti QR kodą, atvykęs į bet kurį lažybų punktą turi pateikti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą ir nurodyti savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir
telefono numerį). Lažybų tarpininkas lošėjo duomenis įtraukia į lažybų organizatoriaus kliento
lojalumo programą, kurioje kaupiami duomenys apie lošėjo atliktus statymus bei jų dydžius ir
suteikia lošėjui QR kodą. QR kodą lošėjas pasirinktinai gali gauti elektronine forma – į savo
elektroninį paštą arba fizine forma – atspausdintą lažybų punkte. QR kodas lošėjui suteikiamas
neatlygintinai.
13.13.3. Vienas asmuo gali turėti tik vieną QR kodą, kurį griežtai draudžiama perleisti bet kuriam
trečiajam asmeniui.
13.13.4. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti QR kode sukauptomis nuolaidomis, prieš atlikdamas
statymą pirmiausia apie tai privalo informuoti lažybų tarpininką lažybų punkte pateikdamas jam
savo turimą QR kodą.
13.13.5. Lažybų organizatorius pasilieka teisę anuliuoti QR kodo galiojimą, jei lošėjas pažeidžia šio
reglamento 13.13.3. punkte numatytas nuostatas ar lažybų organizatoriaus išleidžiamus įsakymus
dėl nuolaidų suteikimo. QR kodas gali būti anuliuojamas ir lošėjo prašymu. Lošėjas visais atvejais
yra nedelsiant informuojamas apie QR kodo anuliavimą elektroniniu paštu arba SMS žinute.
13.13.6. Konkrečios QR kodo nuolaidų suteikimo ir panaudojimo sąlygos bei tvarka yra nustatomos
bendrovės direktoriaus įsakymu, kuris yra neatsiejama šio reglamento dalis.“
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4. Papildyti „UAB Baltic Bet“ lažybų reglamentą 451 punktu ir jį išdėstyti taip:
„451. Lošėjas turi galimybę gauti informacinį pranešimą į mobilųjį telefoną dėl savo atlikto statymo
statuso. Informaciniai pranešimai siunčiami SMS žinute ir gali būti tokio pobūdžio, pvz. „Jūsų
statymas Nr.1234567 yra laimintis“, „Statymas Nr.1234567 pralaimėjo“ ir kiti. Siunčiama SMS
žinutė yra informacinio pobūdžio. Lošėjas, pageidaujantis gauti tokio pobūdžio informaciją, pateikia
užklausą lažybų organizatoriui specialiu telefono numeriu (1394) su specialiu tekstu (OPTI_) bei
lažybų kortelės numeriu (pvz. OPTI_0102030405), o atgal tuo pačiu telefono numeriu gauna žinutę
su informacija apie lošėjo statymo statusą.“
5. Papildyti „UAB Baltic Bet“ lažybų reglamentą VI1 skyriumi ir jį išdėstyti taip:
„VI1. STATYMO IŠSIPIRKIMAS („CASH-OUT“)
46. Statymo išsipirkimas – tai lošėjo veiksmas, kuomet jis, atsižvelgdamas į bendrovės sudarytą
galimybę, sutinka: (a) atsiimti dalį laimėjimo; arba (b) atsiimti dalį statytos sumos. Statymo
išsipirkimas galimas tik iki lažybų įvykio pabaigos.
47. Bendrovė turi teisę sudaryti galimybę lošėjams išsipirkti statymą. Konkretūs lažybų įvykiai ir
statymai, kuriems taikoma statymo išsipirkimo galimybė nustatomi bendrovės nuožiūra kiekvienu
konkrečiu atveju. Apie statymus, kuriems gali būti taikomas statymo išpirkimas, lošėjai
informuojami bendrovės lažybų punkte nurodytoje lažybų pasiūloje pažymėjus juos specialia
statymo išsipirkimo vaizdine priemone.
48. Kiekviename bendrovės pateikiamame pasiūlyme išsipirkti statymą yra nurodoma konkreti dalis
laimėjimo ar dalis statymo, kurią lošėjui yra siūloma išsipirkti. Bendrovės sudarytos statymo
išpirkimo galimybės sąlygos kinta priklausomai nuo lažybų įvykio eigos, informacijos prieš lažybų
įvykio pradžią ar kitų faktorių. Lošėjui pasinaudojus bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti statymą
jis be pakeitimų įvykdomas nedelsiant po to, kai lošėjas bet kuriame bendrovės lažybų punkte
pateikia lažybų tarpininkui lažybų kortelę ir žodžiu išreiškia valią pasinaudoti statymo išpirkimo
galimybe.
49. Lošėjui, pasinaudojusiam bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti statymą atsiimant dalį
laimėjimo ir atlikus veiksmus, nurodytus reglamento 48 punkte, lošėjui yra grąžinama dalis
laimėjimo, kurią atsiimti lošėjas sutiko pasinaudodamas konkrečia bendrovės sudaryta galimybe.
Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti likusią statymo metu nurodyto galimo laimėjimo dalį.
Šiuo atveju lošėjui išmokama laimėjimo dalis, kuri didesnė nei jo statyta suma arba jai lygi.
50. Lošėjui, pasinaudojusiam bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti statymą atsiimant dalį statymo
sumos, ir atlikus veiksmus, nurodytus reglamento 48 punkte, yra nedelsiant grąžinama tokia
statymo sumos dalis, kurią atgauti lošėjas sutiko pasinaudodamas konkrečia bendrovės sudaryta
galimybe. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti statymo metu nurodytą galimą laimėjimą,
bei praranda dalį statymo sumos. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis visuomet mažesnė nei jo
statymo suma.
51. Statymo išsipirkimo galimybės laikomos bendrovės lažybų pasiūlos dalimi ir lošėjams nėra
privalomos.
52. Bendrovė, sudariusi galimybę išsipirkti statymą, turi teisę anuliuoti statymo išsipirkimą, jei:
(a) Statymo išsipirkimas atliktas po lažybų įvykio pabaigos;
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(b) Bendrovė nustatė akivaizdžiai klaidingą statymo išsipirkimo pasiūlymą, prieštaraujantį vienai iš
šių sąlygų:
- statymo išsipirkimo, atsiimant dalį laimėjimo, atveju lošėjui išmokama dalis, kuri visuomet didesnė
nei jo statyta suma;
- statymo išsipirkimo, atsiimant dalį statytos sumos, atveju lošėjui išmokama dalis, kuri visuomet
mažesnė nei jo statyta suma.“
6. Buvusius „UAB Baltic Bet“ lažybų reglamento 46-54 punktus atitinkamai laikyti 53-61 punktais.
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