Formular de auto-excludere sau limitarea sumelor pariate
Vă rugăm să completaţi următoarele informaţii:
Prenume: _____________________________________________________________
Nume: _______________________________________________________________
Sex: _________________________________________________________________
Adresa: ______________________________________________________________
Oraşul şi codul poştal: __________________________________________________
Numărul carţii de identitate şi locul eliberării:____________________________
Data naşterii: ________________________________________________________
CNP: _______________________________________________________________
Număr de telefon: ____________________________________________________
Adresă de e-mail: _____________________________________________________
Cererea trebuie să fie însoţită de o copie a actului de identitate.
1) Subsemnatul ______________________________________________________
Declar că am o problemă de autocontrol în privinţa stăpânirii impulsurilor de a paria la jocurile de
noroc şi solicit în mod voluntar Organizatorului, Casa Pariurilor, să îmi blocheze/limiteze accesul la
pariurile la distanţă (online). Prin semnarea acestei cereri autorizez Organizatorul, Casa Pariurilor, să
mă includă în lista persoanelor restricţionate şi să mi se blocheze/limiteze accesul la cont în perioada
şi/sau suma de:
Perioadă:
1) __ zile (maxim 7 zile)
2) O lună
3) Trei luni
4) Şase luni
5) Un an
6) Cinci ani
7) Permanent

Limitare Pariere:
a) Limită zilnică în valoare de: ______________________
b) Limită săptămânală în valoare de: _________________
c) Limită lunară în valoare de: ______________________
Limitare Pierderi:
a) Limită zilnică în valoare de: ______________________
b) Limită săptămânală în valoare de: _________________
c) Limită lunară în valoare de: ______________________
Limitare Depuneri:
a) Limită zilnică în valoare de: ______________________
b) Limită săptămânală în valoare de: _________________
c) Limită lunară în valoare de: ______________________

Vă rugăm să alegeţi opţiunea dorită.

2) Declar pe propria răspundere că înţeleg şi accept Termenii şi condiţiile privind restricţiile de
auto-excludere:











Această restricţie se aplică numai pentru pariurile la distanţă (online). 



Sunt de acord că doresc ca angajaţii Organizatorului să ia toate măsurile necesare pentru ami restricţiona accesul la pariurile la distanţă (online). 



Îmi asum responsabilitatea pentru includerea în orice pariu la distanţă care este incompatibil cu
aceste restricţii şi condiţii. 



Sunt de acord că nici un angajat al Organizatorului nu este responsabil pentru acţiunile mele
neconforme cu Termenii şi condiţiile de auto-excludere şi îmi asum orice răspundere. 



Sunt de acord că nici Organizatorul, nici angajaţii acestuia nu sunt responsabili de pierderile
suferite sau oricare consecinţe care apar în urma nerespectării Termenilor şi condiţiilor. 



Organizatorul şi angajaţii acestuia nu vor fi răspunzători în cazul survenirii eşecului
implementării cererii de auto-excludere sau a eventualelor consecinţe. 
Nu contrazic prezenta declaraţie sub nici un motiv. 
Sunt de acord că restricţiile sunt irevocabile pâna la sfârşitul perioadei indicate. 





Prin semnarea acestei cereri îmi dau consimţământul ca datele mele personale să fie utilizate şi
stocate cu scopul de a se realiza şi pune în aplicare prezenta cerere iar în cazul cererii legale a
autorităţilor, în urma unor contravenţii, acestea vor fi furnizate terţelor persoane autorizate. 

Data: ______________________________________________________________
Locul: ______________________________________________________________

Semnătura:
_____________________
( Prenume /Nume)

*Cererea va fi trimisă la adresa Operatorului: Hattrick-PSK d.o.o, Sv. Leopolda Mandića 14, Dugopolje, Croatia, personal într-una
din Agențiile Casa Pariurilor sau prin e-mail la adresa: suport@casapariurilor.ro.
** Hattrick-PSK d.o.o. nu va utiliza datele dumneavoastră decât în scopurile menționate mai sus și nu le va înstrăina
decât în cazurile prevăzute de lege. În cazul în care survine orice modificare a datelor cu caracter personal, solicitantul
trebuie sa informeze imediat Organizatorul, cu scopul de a facilita procesul de implementare.

