
Live Baccarat

Προσφέρουμε Live Baccarat οκτώ τραπουλών με live ντίλερ και πραγματικό τραπέζι
Μπακαρά. Χρησιμοποιούμε τους τυπικούς κανόνες του Μπακαρά.

Live Baccarat RNG

Προσφέρουμε Baccarat με στάνταρ κανόνες Baccarat. Αυτό το παιχνίδι δεν φιλοξενείται
από ζωντανό ντίλερ, τα ψηφιακά χαρτιά μοιράζονται και αφαιρούνται από διαφορετικές
θέσεις πονταρίσματος αυτομάτως.

Αυτό το παιχνίδι μπορεί επίσης να παιχτεί σε επίγειο τραπέζι καζίνο. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχουν παίκτες που κάθονται σε πραγματικό τραπέζι σε πραγματικό επίγειο καζίνο.
Οι βασικοί κανόνες Μπακαρά παραμένουν οι ίδιοι, αλλά τα φύλλα μοιράζονται και
αποκαλύπτονται διαφορετικά. Ο γύρος παιχνιδιού ολοκληρώνεται επίσης πάντα
χειροκίνητα:

Πραγματικά φύλλα μοιράζονται κλειστά στο τραπέζι και ψηφιακά φύλλα
εμφανίζονται κλειστά στην οθόνη παιχνιδιού.
Αφού μοιραστούν τα φύλλα, κάποιος παίκτης(ες) στο πραγματικό τραπέζι
μπορεί να ζητήσει να ανοίξει σιγά-σιγά τα φύλλα του.

Στην περίπτωση αυτή ο ντίλερ δίνει τα κλειστά φύλλα σε έναν από τους
παίκτες που κάθονται στο τραπέζι, ο οποίος στη συνέχεια τα
αποκαλύπτει.
Στον παίκτη δίνονται μόνο τα φύλλα της πλευράς που αντιστοιχεί σε
εκείνη που πόνταρε. Ο ντίλερ ανοίγει τα φύλλα της αντίθετης πλευράς.

Αν κανείς από τους πραγματικούς παίκτες δεν θέλει να αποκαλύψει τα φύλλα,
το κάνει ο ντίλερ.
Ο ντίλερ ολοκληρώνει τον γύρο παιχνιδιού χειροκίνητα πατώντας το κουμπί στο
παπούτσι.
Τα αποτελέσματα του γύρου παιχνιδιού και τα κέρδη σας εμφανίζονται μετά την
αποκάλυψη των φύλλων και ο γύρος παιχνιδιού τελειώνει.

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε ώστε οι παίκτες στο
πραγματικό τραπέζι να ολοκληρώσουν τα πονταρίσματα τους, να αποκαλύψουν τα
φύλλα τους και να λάβουν τις αποδόσεις γύρου, πριν μπορέσετε να προχωρήσετε
στο επόμενο στάδιο του παιχνιδιού.

Live No Commission Baccarat

Προσφέρουμε Live No Commission Baccarat με ζωντανό ντίλερ και πραγματικό τραπέζι
Μπακαρά. Χρησιμοποιούμε τους στάνταρ κανόνες Μπακαρά. Ανατρέξτε στην ενότητα
Κανόνες No Commission Baccarat, για πληροφορίες σχετικά με τις αξίες των φύλλων,
τους κανόνες μοιράσματος φύλλων και άλλα πολλά.

Στην έκδοση No Commission του παιχνιδιού Μπακαρά, η πληρωμή για τη θέση της
Μπάνκας είναι διαφορετική από τα συνήθη παιχνίδια Μπακαρά. Ανατρέξτε στην ενότητα
πληρωμών για περισσότερες πληροφορίες.



Live No Commission Baccarat RNG

Προσφέρουμε No Commission Baccarat με έξι τράπουλες φύλλων. Αυτό το παιχνίδι δεν
φιλοξενείται από ζωντανό ντίλερ, τα ψηφιακά χαρτιά μοιράζονται και αφαιρούνται από
διαφορετικές θέσεις πονταρίσματος αυτομάτως. Χρησιμοποιούμε τους στάνταρ κανόνες
Μπακαρά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κανόνες No Commission Baccarat, για πληροφορίες
σχετικά με τις αξίες των φύλλων, τους κανόνες μοιράσματος φύλλων και άλλα πολλά.

Στην έκδοση No Commission του παιχνιδιού Μπακαρά, η πληρωμή για τη θέση της
Μπάνκας είναι διαφορετική από τα συνήθη παιχνίδια Μπακαρά. Ανατρέξτε στην ενότητα
πληρωμών για περισσότερες πληροφορίες.

Σε αυτό το τραπέζι και στη διάρκεια ορισμένων γύρων, οι πληρωμές για τα
πονταρίσματα σας Ισοπαλία, Ζευγάρι παίκτη, Ζευγάρι τραπεζίτη, Perfect PairTM και
Οποιοδήποτε ζευγάρι μπορεί να ενισχυθούν από τυχαίους Τυχερούς πολλαπλασιαστές
Μπακαρά!

Σημειώστε ότι το Καζίνο επιτρέπει μέχρι και 1.000 παίκτες ταυτόχρονα.

Baccarat Squeeze

Μια παραλλαγή* του κανονικού Μπακαρά. Οι κανόνες, οι αναλογίες κέρδους και οι
αποδόσεις είναι ίδια με εκείνα του κανονικού Μπακαρά. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο
που τοποθετούνται στο τραπέζι και ανοίγονται τα φύλλα.

Στο Baccarat Squeeze, τα φύλλα τοποθετούνται κλειστά στο τραπέζι. Το δεύτερο και
(αν χρειάζεται) το τρίτο φίλο της πλευράς (Παίκτης ή Μπάνκα) που έλαβε τον
υψηλότερο αριθμό πονταρισμάτων στριμώχνεται μπροστά από μια καθορισμένη κάμερα,
πριν αποκαλυφθεί στους παίκτες. Η πλευρά που έλαβε τα περισσότερα πονταρίσματα
στριμώχνεται πάντα πρώτη, με μία εξαίρεση: αν το τρίτο φύλλο δεν μοιραστεί στην
πλευρά της Μπάνκας, στριμώχνεται πάντα το τρίτο φύλλο του Παίκτη. Αν τοποθετηθεί
ίσος αριθμός πονταρισμάτων στις δυο πλευρές, στριμώχνονται και οι δυο πλευρές.

*Διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο από τον πάροχο υπηρεσιών
σας.

Six Scanner Baccarat

Μια παραλλαγή* του κανονικού Μπακαρά. Οι κανόνες, οι αναλογίες κέρδους και οι
αποδόσεις είναι ίδια με εκείνα του κανονικού Μπακαρά. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο
που τοποθετούνται στο τραπέζι και ανοίγονται τα φύλλα. Το υλικό τραπέζι παιχνιδιού
Μπακαρά που χρησιμοποιείται σε αυτή την παραλλαγή έχει έξι σαρωτές. Έξι φύλλα
μοιράζονται κλειστά, τοποθετούνται στην αντίστοιχη θέση τους και σαρώνονται. Η ροή
ανοίγματος φύλλων είναι ίδια με εκείνη του κανονικού Μπακαρά. Αν όμως το τρίτο
φύλλο του Παίκτη ή της Μπάνκας δεν χρειάζεται, αφαιρείται από το τραπέζι κλειστό.

*Διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο από τον πάροχο υπηρεσιών
σας.

Λειτουργία παιχνιδιού Χωρίς συνεισφορά



Σε αυτό το τραπέζι, έχετε την επιλογή να κάνετε εναλλαγή στη λειτουργία παιχνιδιού
Χωρίς συνεισφορά. Όταν πατήσετε το κουμπί στην οθόνη παιχνιδιού, ισχύουν οι
κανόνες Baccarat Χωρίς συνεισφορά, δηλαδή η ΘΕΠ και η απόδοση για τη θέση
Τραπεζίτη είναι διαφορετικές από ό,τι στα κανονικά παιχνίδια Baccarat.

Ανατρέξτε στις ενότητες ΘΕΠ και Αποδόσεις για περισσότερες πληροφορίες.

DRAGON JACKPOT™

Το Dragon Jackpot™ είναι ένα παιχνίδι προοδευτικού τζακπότ μυστηρίου πολλών
επιπέδων. Συγκεντρώνεται από τα πονταρίσματα όλων των παικτών σε όλα τα παιχνίδια
όπου εμφανίζεται το Dragon Jackpot™, μεταξύ όλων των ηλεκτρονικών καζίνων που
παρέχουν τα παιχνίδια αυτά.

Η ενεργοποίηση έναρξης του παιχνιδιού Τζακπότ μπορεί να προκύψει τυχαία σε
οποιοδήποτε σχετικό ποντάρισμα σε οποιοδήποτε από τα συνδεδεμένα παιχνίδια, ακόμα
και αν η περιστροφή δεν επέφερε κέρδη. Το παιχνίδι Τζάκποτ μπορεί να ενεργοποιηθεί
από ποντάρισμα οποιουδήποτε μεγέθους, αλλά όσο υψηλότερο είναι το ποντάρισμά σας
τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μπείτε στο παιχνίδι Τζάκποτ.

Υπάρχουν 4 είδη Τζάκποτ που μπορούν να κερδηθούν: πράσινος δράκος, μπλε δράκος,
κόκκινος δράκος, χρυσός δράκος. Τα διαφορετικά είδη Τζάκποτ περιλαμβάνουν
διαφορετικά ποσά επάθλων.

Φύτρα - το Τζάκποτ ξεκινά με τα παρακάτω χρηματικά ποσά:  
Πράσινος δράκος : 10€ 
Μπλε δράκος : 100€ 
Κόκκινος δράκος : 1.000€ 
Χρυσός δράκος : 20.000€

Ποσοστό συνεισφοράς - στο Τζάκποτ πηγαίνει ένα ποσοστό που ισούται με το 1% του
πονταρίσματος Ισοπαλίας. Αυτό το ποσό δεν αφαιρείται από τον λογαριασμό σας, αλλά
καλύπτεται από τον πάροχο του παιχνιδιού. Ενδέχεται να ισχύουν όρια στη μέγιστη
συνεισφορά Τζάκποτ, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του παρόχου της υπηρεσίας σας.
Ανατρέξτε στον πίνακα Όρια.

Τρόπος παιχνιδιού - Τοποθέτηση πονταρίσματος Ισοπαλίας. Το Τζάκποτ ενεργοποιείται
τυχαία σε οποιοδήποτε παιχνίδι είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο των Τζάκποτ. Η είσοδος
στο παιχνίδι Τζάκποτ εγγυάται τη νίκη ενός εκ των τεσσάρων επιπέδων Τζάκποτ.  
Η οθόνη παιχνιδιού Τζακπότ περιέχει έναν τροχό με 10 θέσεις. Κάθε θέση φέρει ένα
χρωματιστό σύμβολο που αντιπροσωπεύει 1 από τα 4 Τζακπότ. Για να κερδίσετε ένα
Τζάκποτ, πρέπει να συλλέξετε 3 σύμβολα ίδιου χρώματος. Για παράδειγμα, εάν
συλλέξετε 3 κόκκινα σύμβολα, θα κερδίσετε την αξία στο κόκκινο πεδίο ή το ισοδύναμό
της σε άλλα νομίσματα.  
Για να παίξετε το μίνι-παιχνίδι, περιστρέψτε τον τροχό του Τζάκποτ. Αν δεν
σταματήσετε εσείς τον τροχό, θα σταματήσει αυτομάτως ύστερα από 15 δευτερόλεπτα.
Αφού μαζέψετε 3 σύμβολα ίδιου χρώματος, κερδίζετε το αντίστοιχο τζάκποτ. Μόλις
ολοκληρωθεί το παιχνίδι Τζακπότ, θα κέρδη σας θα εμφανιστούν σε μια οθόνη κερδών.  
Όλα τα κέρδη του Τζακπότ προστίθενται στο υπόλοιπό σας.

Σημειώστε ότι για τους σκοπούς του παρόντος αρχείου βοήθειας, τα ποσά εμφανίζονται
σε ευρώ. Ωστόσο, ανάλογα με την τοποθεσία σας, τα ποσά μπορεί να είναι σε ευρώ,
δολάρια ή λίρες Αγγλίας. Όλα τα υπόλοιπα νομίσματα εξαρτώνται από τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζει ο πάροχος της υπηρεσίας σας.



Προσέξτε:

Οι αξίες της φύτρας και του Τζάκποτ εκφράζονται σε ευρώ στο προοδευτικό
δίκτυο και η αξία τους στο τοπικό νόμισμα σας εξαρτάται από τη
συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζει ο πάροχος της υπηρεσίας σας.
Οι μηχανισμοί του Dragon Jackpot™ απαγορεύουν την ταυτόχρονη νίκη
Τζάκποτ.
Τυχόν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσουν
καθυστερήσεις στα μηνύματα ή τις ενημερώσεις του Τζάκποτ, αλλά δεν
επηρεάζουν τα πραγματικά κέρδη του τζάκποτ.
Εάν αποσυνδεθείτε στη μέση ενός γύρου παιχνιδιού, το παιχνίδι δεν αλλάζει την
αξία του Τζάκποτ. Το καζίνο θυμάται την κατάσταση του παιχνιδιού έως εκείνο
το σημείο. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, θα δείτε μήνυμα με τα κέρδη
σας και δεν θα χρειαστεί να παίξετε το παιχνίδι ξανά.
Αν διακοπεί η συνέχιση κάποιου Τζάκποτ (κλείσει το παιχνίδι και καταργηθεί
από το Καζίνο), θα σας ειδοποιήσει σχετικά το καζίνο.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Χρυσές μάρκες ξεχωριστά ως συνεισφορές
στο Τζάκποτ. Για να συμμετέχετε στο Τζάκποτ, το ποντάρισμα σας πρέπει να
περιλαμβάνει πραγματικά χρήματα.

Ροή πονταρίσματος

Αν ένας γύρος παιχνιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη όταν μπαίνετε στο τραπέζι,
περιμένετε τον επόμενο και μετά τοποθετήστε τα πονταρίσματά σας.
Για να τοποθετήσετε ποντάρισμα, επιλέξτε μάρκα και τοποθετήστε την στη θέση
πονταρίσματος.
Μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορες μάρκες σε διαφορετικές θέσεις
πονταρίσματος ταυτόχρονα.
Το χρονόμετρο στο παράθυρο του παιχνιδιού δείχνει πόσος χρόνος σάς απομένει
για να τοποθετήσετε τα πονταρίσματά σας.
Μετά το σήμα Όχι άλλα Πονταρίσματα, ξεκινά ο γύρος παιχνιδιού.
Τα κέρδη πληρώνονται για τα νικητήρια πονταρίσματα στο τέλος κάθε γύρου
παιχνιδιού.
Για να παίξετε έναν γύρο παιχνιδιού, τοποθετήστε ξανά τα πονταρίσματά σας ή
χρησιμοποιήστε το κουμπί Ποντάρισμα ξανά.
Για να παραλείψετε έναν γύρο, απλά μην τοποθετείτε πονταρίσματα στο
τραπέζι.

Ροή παιχνιδιού

Επιλέξτε μια μάρκα και τοποθετήστε την στην επιθυμητή θέση πονταρίσματος:
βασικά πονταρίσματα Παίκτη, Μπάνκας ή Ισοπαλίας, ή σε οποιαδήποτε θέση
παράπλευρου πονταρίσματος.
Όταν ξεκινάει ο γύρος παιχνιδιού, μοιράζονται σε εσάς και στην Μπάνκα φύλλα
με την παρακάτω σειρά: πρώτο φύλλο στον Player, δεύτερο φύλλο στην
Μπάνκα, τρίτο φύλλο στον Παίκτη, τέταρτο φύλλο στην Μπάνκα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, μοιράζεται ένα τρίτο φύλλο στον Παίκτη ή/και στην Μπάνκα.
Ανατρέξτε στην ενότητα των κανόνων Κανόνες τρίτου φύλλου για περισσότερες
πληροφορίες.
Οι αξίες φύλλων υπολογίζονται και κερδίζει το χέρι με το πλησιέστερο σύνολο
στο 9.



Κατά τη διάρκεια ορισμένων γύρων, αποκαλύπτεται ο Τυχερός
πολλαπλασιαστής Μπακαρά αφού πραγματοποιηθούν όλα τα πονταρίσματα.
Μπορούν να υπάρξουν 1 – 5 Πολλαπλασιαστές σε έναν γύρο παιχνιδιού.
Ανατρέξτε στην ενότητα Κανόνες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
πιθανούς Πολλαπλασιαστές.
Κερδίζετε τον Πολλαπλασιαστή μόνο αν τοποθετήσετε ένα ποντάρισμα στον
σχετικό τύπο πονταρίσματος και αυτός ο τύπος πονταρίσματος κερδίσει.

Κανόνες του Live Baccarat

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να αποκτήσετε ένα χέρι με σύνολο πόντων πλησιέστερο
στο 9.

Αξίες φύλλων:

Οι άσοι μετράνε ως ένα
Στα φύλα 2 έως 9 μετράει η αναγραφόμενη αξία τους
Τα δεκάρια και οι φιγούρες μετράνε ως μηδέν

Αν η αξία του χεριού είναι δέκα πόντοι ή παραπάνω, αφαιρέστε δέκα και το υπόλοιπο
που απομένει είναι η αξία πόντων Μπακαρά του χεριού. Για παράδειγμα: 7+6=13=3, ή
4+6=10=0.

Τοποθετήστε το ποντάρισμά σας σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θέσεις
πονταρίσματος: Μπάνκα, Παίκτης ή/και Ισοπαλία. Στη συνέχεια μοιράζεται στον Παίκτη
και στην Μπάνκα ένα χέρι αποτελούμενο από δύο φύλλα με την παρακάτω σειρά:
πρώτο φύλλο στον Παίκτη, δεύτερο φύλλο στην Μπάνκα, τρίτο φύλλο στον Παίκτη,
τέταρτο φύλλο στην Μπάνκα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιράζεται ένα τρίτο φύλλο
στον Παίκτη ή/και στην Μπάνκα. Ανατρέξτε στην ενότητα Κανόνες τρίτου φύλλου για
περισσότερες πληροφορίες.

Το χέρι που είναι πλησιέστερο στο 9 κερδίζει.

Εάν ποντάρετε στον Παίκτη και ο Παίκτης κερδίσει, πληρώνεστε κέρδη 1 προς 1 στο
ποντάρισμά σας, δηλαδή ένα ποντάρισμα που τοποθετήσατε με αξία 10 έχει απόδοση
20.

Εάν ποντάρετε στην Μπάνκα και η Μπάνκα κερδίσει, πληρώνεστε κέρδη 0,95 προς 1
στο ποντάρισμά σας, δηλαδή αν ποντάρετε μάρκα αξίας 10, η απόδοση θα είναι 19,5.

Εάν το χέρι του Παίκτη και το χέρι της Μπάνκας έχουν ίσα σύνολα, το αποτέλεσμα του
παιχνιδιού είναι Ισοπαλία. Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ποντάρισμα στο πεδίο Ισοπαλία, η
απόδοση θα είναι 8 προς 1. Κύρια πονταρίσματα που δεν έγιναν στην ισοπαλία
επιστρέφονται σε εσάς εάν συμβεί Ισοπαλία.

Κανόνες τρίτου φύλλου

Ο παρακάτω πίνακας κανόνων Μπακαρά καθορίζει πότε μοιράζεται αυτομάτως τρίτο
φύλλο στον Παίκτη ή/και την Μπάνκα στο παιχνίδι Μπακαρά:

Παίκτης

Αξία των πρώτων δύο φύλλων σε πόντους:



0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Τραβάει φύλλο

6 – 7 Σταματάει

8 – 9 «Φυσικό χέρι», δεν τραβάει άλλο

Αν ο Παίκτης σταματήσει, η Μπάνκα τραβάει όταν έχει σύνολο 5 ή λιγότερο. Αν ο
Παίκτης τραβήξει, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε αν η
Μπάνκα τραβάει ή σταματάει.

Μπάνκα

Αξία των πρώτων δύο
φύλλων σε πόντους:

Τραβάει όταν το τρίτο
φύλλο του παίκτη είναι:

Δεν τραβάει όταν το τρίτο
φύλλο του παίκτη είναι:

0 – 1 – 2 Τραβάει πάντα φύλλο

3 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
– 9

8

4 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 8 – 9

5 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9

6 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9

7 Σταματάει πάντα

8 – 9 Ο Παίκτης δεν μπορεί να
τραβήξει

Ο Παίκτης δεν μπορεί να
τραβήξει

Σημαντική σημείωση: Αν είτε ο Παίκτης ή/και η Μπάνκα έχει σύνολο 8 ή 9, σταματούν
και οι δύο. Αυτός ο κανόνας υπερισχύει όλων των άλλων κανόνων.

Κανόνες του Baccarat χωρίς συνεισφορά

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να αποκτήσετε ένα χέρι με σύνολο πόντων πλησιέστερο
στο 9.

Αξίες φύλλων:

Οι άσοι μετράνε ως ένα
Στα φύλα 2 έως 9 μετράει η αναγραφόμενη αξία τους
Τα δεκάρια και οι φιγούρες μετράνε ως μηδέν



Αν η αξία του χεριού είναι δέκα πόντοι ή παραπάνω, αφαιρέστε δέκα και το υπόλοιπο
που απομένει είναι η αξία πόντων Μπακαρά του χεριού. Για παράδειγμα: 7+6=13=3, ή
4+6=10=0.

Τοποθετήστε το ποντάρισμά σας σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θέσεις
πονταρίσματος: Μπάνκα, Παίκτης ή/και Ισοπαλία. Στη συνέχεια μοιράζεται στον Παίκτη
και στην Μπάνκα ένα χέρι αποτελούμενο από δύο φύλλα με την παρακάτω σειρά:
πρώτο φύλλο στον Παίκτη, δεύτερο φύλλο στην Μπάνκα, τρίτο φύλλο στον Παίκτη,
τέταρτο φύλλο στην Μπάνκα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιράζεται ένα τρίτο φύλλο
στον Παίκτη ή/και στην Μπάνκα. Ανατρέξτε στην ενότητα Κανόνες τρίτου φύλλου για
περισσότερες πληροφορίες.

Το χέρι που είναι πλησιέστερο στο 9 κερδίζει.

Εάν ποντάρετε στον Παίκτη και ο Παίκτης κερδίσει, πληρώνεστε κέρδη 1 προς 1 στο
ποντάρισμά σας, δηλαδή ένα ποντάρισμα που τοποθετήσατε με αξία 10 έχει απόδοση
20.

Εάν ποντάρετε στην Μπάνκα και η Μπάνκα κερδίσει, πληρώνεστε 1 προς 1 κέρδη για το
ποντάρισμά σας, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η Μπάνκα κερδίζει με 6, οπότε
και πληρώνεστε 0,5 προς 1 κέρδη για το ποντάρισμά σας, π.χ. αν ποντάρετε μάρκα
αξίας 10, η πληρωμή που λαμβάνετε είναι 15.

Εάν και το χέρι του Παίκτη και το χέρι της Μπάνκας έχουν ίσα σύνολα, το αποτέλεσμα
του παιχνιδιού είναι Ισοπαλία. Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ποντάρισμα στο πεδίο
Ισοπαλία, η απόδοση θα είναι 8 προς 1. Βασικά πονταρίσματα που δεν έγιναν στην
ισοπαλία επιστρέφονται σε εσάς εάν συμβεί Ισοπαλία.

Κανόνες τρίτου φύλλου

Ο παρακάτω πίνακας κανόνων Μπακαρά καθορίζει πότε μοιράζεται αυτομάτως τρίτο
φύλλο στον Παίκτη ή/και την Μπάνκα στο παιχνίδι Μπακαρά:

Παίκτης

Αξία των πρώτων δύο φύλλων σε πόντους:

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Τραβάει φύλλο

6 – 7 Σταματάει

8 – 9 «Φυσικό χέρι», δεν τραβάει άλλο

Αν ο Παίκτης σταματήσει, η Μπάνκα τραβάει όταν έχει σύνολο 5 ή λιγότερο. Αν ο
Παίκτης τραβήξει, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε αν η
Μπάνκα τραβάει ή σταματάει.

Μπάνκα

Αξία των πρώτων δύο
φύλλων σε πόντους:

Τραβάει όταν το τρίτο
φύλλο του παίκτη είναι:

Δεν τραβάει όταν το τρίτο
φύλλο του παίκτη είναι:



0 – 1 – 2 Τραβάει πάντα φύλλο

3 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
– 9

8

4 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 8 – 9

5 4 – 5 – 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9

6 6 – 7 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9

7 Σταματάει πάντα

8 – 9 Ο Παίκτης δεν μπορεί να
τραβήξει

Ο Παίκτης δεν μπορεί να
τραβήξει

Σημαντική σημείωση: Αν είτε ο Παίκτης ή/και η Μπάνκα έχει σύνολο 8 ή 9, σταματούν
και οι δύο. Αυτός ο κανόνας υπερισχύει όλων των άλλων κανόνων.

Τυχερός πολλαπλασιαστής Μπακαρά

Στη διάρκεια ορισμένων γύρων, αμέσως αφού έχουν τοποθετηθεί όλα τα πονταρίσματα
και πριν μοιραστούν τα φύλλα, 1 – 5 τυχαίοι Πολλαπλασιαστές αποκαλύπτονται για τις
ακόλουθες θέσεις πονταρίσματος: Ισοπαλία, Ζεύγος παίκτη, Ζεύγος μπάνκας, Perfect
PairTM και Οποιοδήποτε ζεύγος.

Για κάθε ποντάρισμα, ο Πολλαπλασιαστής κληρώνεται από διαφορετικό σετ πιθανών
Πολλαπλασιαστών.

Αν στοιχηματίσετε σε ένα ποντάρισμα που κέρδισε τον Πολλαπλασιαστή, και το
ποντάρισμα κερδίσει, παίρνετε την πληρωμή Πολλαπλασιαστή αντί για την κανονική
πληρωμή. Ανατρέξτε στους Πίνακες πληρωμών για περισσότερες πληροφορίες.

Πιθανοί Πολλαπλασιαστές για το ποντάρισμα Ισοπαλία είναι: {x15, x20, x25, x50, x88
και x100}.

Πιθανοί Πολλαπλασιαστές για το ποντάρισμα Ζεύγος παίκτη και Ζεύγος μπάνκας είναι:
{x15, x20, x25, x50, x88 και x100}.

Πιθανοί Πολλαπλασιαστές για το ποντάρισμα Perfect PairTM είναι: {x40, x50, x88 και
x100}.

Πιθανοί Πολλαπλασιαστές για το ποντάρισμα Οποιοδήποτε ζεύγος είναι: {x10, x15,
x25, x50, x88 και x100}.

Παράπλευρα πονταρίσματα



Ένα Παράπλευρο ποντάρισμα είναι ένα ποντάρισμα που μπορείτε να τοποθετήσετε πέρα
από τα βασικά πονταρίσματα Παίκτη, Μπάνκα ή Ισοπαλία. Στο Μπακαρά, μπορείτε να
τοποθετήσετε Παράπλευρα πονταρίσματα χωρίς να τοποθετήσετε βασικό ποντάρισμα.

Οι κανόνες των Παράπλευρων πονταρισμάτων Ζεύγος παίκτη / Ζεύγος μπάνκας /
Οποιοδήποτε ζεύγος / Perfect PairsTM (Τέλεια ζευγάρια) / Μεγάλο / Μικρό είναι οι
εξής:

Τα παράπλευρα πονταρίσματα σε Ζεύγος παίκτη, Ζεύγος μπάνκας και
Οποιοδήποτε ζεύγος κερδίζουν, αν τα δύο πρώτα φύλλα που τραβάει ο ντίλερ
σχηματίζουν ένα ζεύγος στην αντίστοιχη θέση.
Το παράπλευρο ποντάρισμα Perfect PairsTM (Τέλεια ζεύγη) κερδίζει αν τα δυο
πρώτα φύλλα του Παίκτη ή Μπάνκας σχηματίζουν ζευγάρι ίδιας φυλής, για
παράδειγμα ζευγάρι από 7άρια Καρό.
Το Παράπλευρο ποντάρισμα Μεγάλο κερδίζει αν ο συνολικός αριθμός φύλλων
που μοιράζεται ανάμεσα στον Παίκτη και την Μπάνκα είναι 5 ή 6.
Το Παράπλευρο ποντάρισμα Μικρό κερδίζει αν ο συνολικός αριθμός φύλλων που
μοιράζεται ανάμεσα στον Παίκτη και την Μπάνκα είναι 4.
Τα παράπλευρα πονταρίσματα δεν σχετίζονται με τα βασικά πονταρίσματα
παιχνιδιού. Μπορείτε να ποντάρετε στη θέση βασικού πονταρίσματος Παίκτης
και στο Παράπλευρο ποντάρισμα Ζεύγος μπάνκας, αλλά και αντιστρόφως.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κατάχρησης του παιχνιδιού ή απάτης, τα
Παράπλευρα πονταρίσματα μπορεί να απενεργοποιούνται ανά καιρούς.

Παράπλευρα πονταρίσματα Egalite Extra*

Το Egalite Extra είναι ένας τύπος Παράπλευρου πονταρίσματος του Μπακαρά, το οποίο
σας επιτρέπει να ποντάρετε στο ενδεχόμενο τα χέρια του Παίκτη και της Μπάνκας να
σχηματίσουν μια συγκεκριμένη Ισοπαλία με το ίδιο αποτέλεσμα.

Το ποντάρισμά σας κερδίζει εάν τα χέρια καταλήξουν σε Ισοπαλία του ίδιου
συγκεκριμένου αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του χεριού δεν είναι
Ισοπαλία, όλα τα πονταρίσματα Egalite Extra χάνονται.
Μπορείτε να ποντάρετε στη θέση πονταρίσματος Egalite Extra χωρίς να
τοποθετήσετε βασικό ποντάρισμα.
Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε ένα ή περισσότερα πονταρίσματα στα
χέρια Ισοπαλίας του συγκεκριμένου αποτελέσματος, τα οποία προσφέρουν τα
παράπλευρα πονταρίσματα Egalite Extra.

*Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη από τον
πάροχο υπηρεσιών σας.

Παράπλευρα πονταρίσματα Egalite Extra*

Το Egalite Extra είναι ένας τύπος παράπλευρου πονταρίσματος του Baccarat, το οποίο
σας επιτρέπει να ποντάρετε στο ενδεχόμενο τα χέρια του παίκτη και της μπάνκας να
σχηματίσουν μια συγκεκριμένη ισοπαλία με ισότιμο αποτέλεσμα.

Το ποντάρισμά σας κερδίζει εάν τα χέρια έρθουν ισόπαλα με το ίδιο,
συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα του χεριού δεν είναι ισοπαλία,
τότε χάνονται όλα τα πονταρίσματα Egalite Extra.
Μπορείτε να ποντάρετε σε μια θέση πονταρίσματος Egalite Extra χωρίς να
τοποθετήσετε βασικό ποντάρισμα.



Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε ένα ή περισσότερα πονταρίσματα στα
χέρια Ισοπαλίας του συγκεκριμένου αποτελέσματος, τα οποία προσφέρουν τα
παράπλευρα πονταρίσματα Egalite Extra.

*Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών.

Σούπερ 6

Μπορείτε να ποντάρετε ότι ο Τραπεζίτης κερδίζει με χέρι δύο φύλλων ή τριών φύλλων
με σύνολο 6 πόντων. Η πληρωμή του πονταρίσματος καθορίζεται από τον αριθμό των
φύλλων στο χέρι.

Πονταρίσματα Παρολί

Μόλις τοποθετηθεί και επιβεβαιωθεί το βασικό σας ποντάρισμα, εάν υποστηρίζεται η
επιλογή Πονταρίσματα Παρολί* και ο γύρος πονταρίσματος είναι ακόμα ανοικτός, είναι
αποδεκτά τα πρόσθετα πονταρίσματα.

*Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών.

Ανακάτεμα φύλλων

Στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται οκτώ τράπουλες που έχουν ανακατευτεί από πριν. Όταν
ένα νέο σετ ανακατεμένων φύλλων φτάσει στο τραπέζι, τα φύλλα τοποθετούνται στο
πέταλο και ένας ντίλερ τοποθετεί ένα διαχωριστικό στο νέο σετ φύλλων. Αφού
μοιραστεί το διαχωριστικό, ο ντίλερ ανακοινώνει αντικατάσταση των φύλλων στον
επόμενο γύρο. Κάθε φορά που φτάνει στο τραπέζι ένα νέο σετ φύλλων, όλα τα
προηγούμενα φύλλα απομακρύνονται. Εκτελείται επιπρόσθετο ανακάτεμα στο τραπέζι
πριν τοποθετηθούν τα νέα φύλλα στο πέταλο.

Κάψιμο φύλλων νέου πετάλου*: Στην αρχή κάθε νέου πετάλου, ο ντίλερ τραβάει το
πρώτο φύλλο ανοιχτό από το πέταλο και ένας αριθμός φύλλων που αντιστοιχεί στην
αξία του πρώτου φύλλου καίγονται (δηλαδή απορρίπτονται) κλειστά.

* Διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο από τον πάροχο υπηρεσιών
σας.

Ανακάτεμα φύλλων

Τα φύλλα ανακατεύονται αυτομάτως ύστερα από κάθε γύρο.

Εύρη ορίων

Τα εύρη ορίων που εμφανίζονται δίπλα στο όνομα του τραπεζιού στο Κύρια αίθουσα και
στο περιβάλλον χρήστη του τραπεζιού παιχνιδιού αντιστοιχούν στα όρια πονταρίσματος
Παίκτη/Μπάνκας.

Τα κέρδη σας τζάκποτ δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 500.000€.



Θεωρητική Επιστροφή στον Παίκτη και πίνακες
πληρωμών

Θεωρητική Επιστροφή στον Παίκτη

Βασικά πονταρίσματα

Μπάνκα 98,94%

Παίκτης 98,76%

Ισοπαλία 85,64%

Βασικά πονταρίσματα

Μπάνκα 98,54%

Παίκτης 98,76%

Ισοπαλία 85,64%

Παράπλευρα πονταρίσματα

Ζεύγος παίκτη 89,64%

Ζεύγος μπάνκας 89,64%

Perfect PairsTM 86,97%

Οποιοδήποτε ζεύγος 86,29%

Μεγάλο 95,65%

Μικρό 94,72%

Egalite Extra 87,55%–93,61%



Σούπερ 6 96.63%

Πίνακας πληρωμών Live Baccarat

Σημείωση: Αν ποντάρετε στη Μπάνκα και η Μπάνκα κερδίσει, πληρώνεστε 1 προς 1
μείον 5% προμήθεια μπάνκας.

Πίνακας πληρωμών Βασικών πονταρισμάτων

Παιχνίδι Πληρωμή

Παίκτης Ισοπαλία Μπάνκα

Live Baccarat 1:1 8:1 0,95:1

Progressive Baccarat 1:1 8:1 0,95:1

Πίνακες πληρωμών Baccarat χωρίς προμήθεια

Πληρωμή βασικών πονταρισμάτων

Παιχνίδι Λειτουργία πληρωμής χωρίς συνεισφορά

Παίκτης Ισοπαλία
Ο τραπεζίτης
κέρδισε αλλά όχι με
6

Ο τραπεζίτης
κέρδισε με 6

Live Baccarat 1:1 8:1 1:1 0,5:1

Progressive
Baccarat

1:1 8:1 1:1 0,5:1

Πληρωμή παράπλευρων πονταρισμάτων

Παράπλευρο ποντάρισμα Πληρωτέες αποδόσεις

Ζεύγος παίκτη 11:1

Ζεύγος μπάνκας 11:1



Οποιοδήποτε ζεύγος 5:1

Perfect PairsTM 25:1

Μεγάλο 0,54:1

Μικρό 1,5:1

Απόδοση παράπλευρων πονταρισμάτων Egalite Extra

Μεμονωμένα Egalite Πληρωτέες αποδόσεις

0 150:1

1 215:1

2 220:1

3 200:1

4 120:1

5 110:1

6 45:1

7 45:1

8 80:1

9 80:1

Πληρωμή πονταρίσματος Σούπερ 6

Προϋποθέσεις Πληρωτέες αποδόσεις

Τραπεζίτης κέρδισε με 6 
Μοιράστηκαν 2 φύλλα

12:1

Τραπεζίτης κέρδισε με 6 20:1



Μοιράστηκαν 3 φύλλα

Βασικά πονταρίσματα

Μπάνκα 98,94%

Παίκτης 98,76%

Ισοπαλία 95,30%

Παράπλευρα πονταρίσματα

Ζεύγος παίκτη 95,29%

Ζεύγος μπάνκας 95,29%

Perfect PairsTM 95,26%

Οποιοδήποτε ζεύγος 95,27%

Μεγάλο 95,65%

Μικρό 94,72%

Egalite Extra 87,55%–93,61%

Σούπερ 6 96.63%

Πίνακας πληρωμών Live Baccarat

Σημείωση: Αν ποντάρετε στη Μπάνκα και η Μπάνκα κερδίσει, πληρώνεστε 1 προς 1
μείον 5% προμήθεια μπάνκας.

Παιχνίδι Πληρωμή

Παίκτης Ισοπαλία Μπάνκα



Live Baccarat 1:1 8-100:1 0,95:1

Progressive Baccarat 1:1 8-100:1 0,95:1

Πίνακας πληρωμών Παράπλευρων πονταρισμάτων

Παράπλευρο ποντάρισμα Πληρωτέες αποδόσεις

Ζεύγος παίκτη 11-100:1

Ζεύγος μπάνκας 11-100:1

Οποιοδήποτε ζεύγος 5-100:1

Perfect PairsTM 25-100:1

Μεγάλο 0,54:1

Μικρό 1,5:1

Απόδοση παράπλευρων πονταρισμάτων Egalite Extra

Μεμονωμένα Egalite Πληρωτέες αποδόσεις

0 150:1

1 215:1

2 220:1

3 200:1

4 120:1

5 110:1

6 45:1

7 45:1



8 80:1

9 80:1

Πληρωμή πονταρίσματος Σούπερ 6

Προϋποθέσεις Πληρωτέες αποδόσεις

Τραπεζίτης κέρδισε με 6 
Μοιράστηκαν 2 φύλλα

12:1

Τραπεζίτης κέρδισε με 6 
Μοιράστηκαν 3 φύλλα

20:1

ΘΕΠ και αποδόσεις λειτουργίας παιχνιδιού Χωρίς
συνεισφορά

Μόλις κάνετε εναλλαγή στη λειτουργία παιχνιδιού Χωρίς συνεισφορά, η ΘΕΠ και η
απόδοση για τη θέση Τραπεζίτη αλλάζει:

Εάν ποντάρετε στον Τραπεζίτη και ο Τραπεζίτης κερδίσει, πληρώνεστε 1 προς 1
κέρδη για το ποντάρισμά σας, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο
Τραπεζίτης κερδίζει με 6, οπότε και πληρώνεστε 0,5 προς 1 κέρδη για το
ποντάρισμά σας, π.χ. αν ποντάρετε μια μάρκα αξίας 10, η απόδοση είναι 15.

Μόλις κάνετε πάλι εναλλαγή στη λειτουργία παιχνιδιού Κανονικό Baccarat, ισχύουν
ξανά οι τιμές Τραπεζίτη κανονικού Baccarat.

Βασικά πονταρίσματα

Μπάνκα 98,54%

Παίκτης 98,76%

Ισοπαλία 85,64%

Πληρωμή βασικών πονταρισμάτων

Παιχνίδι Λειτουργία πληρωμής χωρίς συνεισφορά

Παίκτης Ισοπαλία Ο τραπεζίτης
κέρδισε αλλά όχι με
6

Ο τραπεζίτης
κέρδισε με 6



Live Baccarat 1:1 8:1 1:1 0,5:1

Progressive
Baccarat

1:1 8:1 1:1 0,5:1

Βασικά πονταρίσματα

Μπάνκα 98,54%

Παίκτης 98,76%

Ισοπαλία 95,30%

Πληρωμή βασικών πονταρισμάτων

Παιχνίδι Λειτουργία πληρωμής χωρίς συνεισφορά

Παίκτης Ισοπαλία
Ο τραπεζίτης
κέρδισε αλλά όχι με
6

Ο τραπεζίτης
κέρδισε με 6

Live Baccarat 1:1 8-100:1 1:1 0,5:1

Progressive
Baccarat

1:1 8-100:1 1:1 0,5:1

Στοιχεία UI

 
Επαναποντάρισμα

Τοποθετεί το ίδιο ποντάρισμα με τον προηγούμενο γύρο.

 
Αναίρεση

Καταργεί τα πονταρίσματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή
στο τραπέζι.

 

Διπλασιάζει το ποντάρισμα που μόλις τοποθετήσατε.



Διπλασιασμός

 
Ρυθμίσεις καρτών

βαθμολογίας

Αλλάζει μεταξύ φωτεινής/σκοτεινής λειτουργίας, συμβόλων
και της κατάστασης παπουτσιού στις κάρτες βαθμολογίας. 
* Φαίνεται μόνο, όταν είναι ανοιχτό το Bead Road.

 
Αλλαγή τρόπου

λειτουργίας
παιχνιδιού

Αλλάζει μεταξύ των τρόπων λειτουργίας παιχνιδιού Χωρίς
συνεισφορά και Κανονικό Baccarat.

 
Μενού

Το πλήκτρο ανοίγει το μενού Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις παιχνιδιού - Σας επιτρέπει να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες και συμβουλές εργαλείων.
Ρυθμίσεις ήχου - Σας επιτρέπει να κάνατε σίγαση ή
αναίρεση σίγασης των ήχων του παιχνιδιού και της
φωνής του/της ντίλερ, καθώς και να αλλάξετε την
ένταση ήχου.
Ρυθμίσεις βίντεο - Σας επιτρέπει να αλλάζετε την
ποιότητα ροής βίντεο.
Ιστορικό παιχνιδιού - Σας επιτρέπει να έχετε
πρόσβαση στις πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το
ιστορικό των προηγούμενων παιχνιδιών σας. 
Αν θεωρείτε ανεπαρκή τα στοιχεία που παρέχονται
στο Ιστορικό παιχνιδιού, ζητήστε μια πιο λεπτομερή
ανάλυση από τον πάροχο υπηρεσιών.
Βοήθεια - Ανοίγει τα αρχεία Βοήθεια και Κανόνες
που διαβάζετε αυτή τη στιγμή.
Υποστήριξη* - Σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με
την ομάδα Υποστήριξης Πελατών. 
* Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη
στη χώρα σας.

Υπόλοιπο
Εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο παιχνιδιού. Πρόκειται για τα
χρήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παίξετε το
παιχνίδι.

 
Ταμείο

Ανοίγει το παράθυρο Ταμείο, όπου μπορείτε να καταθέσετε
και να αναλάβετε χρήματα, να δείτε το ιστορικό των
συναλλαγών σας, κ.λπ.

 
Όρια

Ανοίγει τον πίνακα Όρια.



 
Φιλοδωρήματα

Δίνει ένα φιλοδώρημα* στον ντίλερ. 
* Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που είναι
ενεργοποιημένη από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

 
Λόμπι

Πραγματοποιεί φόρτωση της Κύριας Αίθουσας όπου
μπορείτε να πάρετε μέρος σε άλλο τραπέζι.

 
Χρυσές Μάρκες

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να
απενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Οι Χρυσές Μάρκες είναι μάρκες μπόνους που σας
απονέμονται σε συγκεκριμένα επιτραπέζια παιχνίδια. Κάθε
Χρυσή Μάρκα έχει ειδική αξία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για ποντάρισμα όπως μια κανονική μάρκα. Αν σας έχουν
απονεμηθεί Χρυσές Μάρκες, μπορείτε να τις δείτε στην
οθόνη παιχνιδιού μαζί με άλλες μάρκες. 
Βλέπετε το ποσό και την αξία των Χρυσών Μαρκών σας. Αν
σας έχουν απονεμηθεί Χρυσές Μάρκες διαφορετικής αξίας,
εμφανίζονται ξεχωριστά. Οι μάρκες ίδιας αξίας από
διαφορετικά μπόνους προστίθενται.

Για να ποντάρετε χρησιμοποιώντας τις Χρυσές Μάρκες,
επιλέξτε πρώτα την επιθυμητή αξία Χρυσής Μάρκας και στη
συνέχεια τοποθετήστε ποντάρισμα ως συνήθως. Το σύνολο
των Χρυσών Μαρκών που απομένουν μειώνεται αντίστοιχα.

Σημείωση:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία
Χρυσές Μάρκες κατά τον γύρο πονταρίσματος και
μπορείτε να τοποθετήσετε Χρυσές Μάρκες σε
διαφορετικές θέσεις πονταρίσματος. Ωστόσο, ο
πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να έχει περιορίσει
τον αριθμό από Χρυσές Μάρκες που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν σε ένα παιχνίδι.
Αν η λειτουργία παρέχεται από τον πάροχο
υπηρεσίας, μπορείτε να αναμίξετε Χρυσές Μάρκες
με Κανονικές Μάρκες (που σχετίζονται με το
Υπόλοιπό σας) σε μία θέση πονταρίσματος.
Αν η λειτουργία παρέχεται από τον πάροχο
υπηρεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Χρυσές
Μάρκες για:

Ενέργειες Blind κατά τον γύρο
πονταρίσματος
Ποντάρισμα κατά τους γύρους ενεργειών
(π.χ. Για Διπλασιασμό)

Αν ο πάροχος λειτουργίας έχει ενεργοποιήσει τη
χρήση πολλαπλών Χρυσών Μαρκών, το παιχνίδι
προσπαθεί αυτομάτως να τοποθετήσει αυτά τα
πονταρίσματα με Χρυσές Μάρκες, προτιμώντας τις



μάρκες που βρίσκονται πιο κοντά στην αρχική αξία
πονταρίσματος με Χρυσές Μάρκες.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες Χρυσές
Μάρκες, το παιχνίδι χρησιμοποιεί Κανονικές
Μάρκες για το ποντάρισμα, δημιουργώντας
ένα ανάμεικτο ποντάρισμα.
Αν δεν επιτρέπονται τα ανάμεικτα
πονταρίσματα και δεν έχετε αρκετές Χρυσές
Μάρκες ή αν φτάσατε το όριο των
επιτρεπόμενων Χρυσών Μαρκών στο τρέχον
παιχνίδι, χρησιμοποιούνται Κανονικές
Μάρκες για το ποντάρισμα.
Σημειώστε ότι το ποντάρισμα απορρίπτεται
αν το υπόλοιπο Κανονικών Μαρκών σας
είναι πολύ χαμηλό, για να καλύψει το
ποντάρισμα.

Μπορείτε κάθε φορά να τοποθετείτε ανάμεικτο
ποντάρισμα στο παιχνίδι ρουλέτας και SicBo.

Στην περίπτωση Ισοπαλίας ή Επιστροφής χρημάτων, η
Χρυσή Μάρκα που ποντάρατε θα σας επιστρέφεται. Λάβετε
υπόψη ότι η Ισοπαλία ή η Επιστροφή χρημάτων
εμφανίζονται σε παιχνίδια Μπλάκτζακ, Μπακαρά, Δράκος/
Τίγρης και πόκερ.

Δεν μπορείτε να ασφαλίσετε ποντάρισμα Χρυσής Μάρκας ή
ανάμεικτο ποντάρισμα.

Αν το ποντάρισμα Ασφάλειας που τοποθετείτε είναι
ανάμεικτο ποντάρισμα, μόνο τα Πραγματικά χρήματα
ασφαλίζονται και σας επιστρέφονται, σε περίπτωση που ο
ντίλερ φέρει μπλάκτζακ.

Όταν κερδίζει το ποντάρισμα με τη Χρυσή Μάρκα σας, η
αξία της Χρυσής Μάρκας θα αφαιρείται από το ποσό
κέρδους.

Όλοι οι γύροι παιχνιδιού που παίζονται με Χρυσές Μάρκες
διακρίνονται στο ιστορικό παιχνιδιών με το αντίστοιχο
εικονίδιο (GC).

Δήλωση αποποίησης ευθυνών για τα ζωντανά
πονταρίσματα

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουμε, ότι οι πληροφορίες που
εμφανίζονται σε εσάς και στον ιστότοπο μας αναφορικά με τα συμβάντα είναι ακριβείς.
Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καθοδήγησης. Λόγω της
φύσης αυτών των συμβάντων και το ενδεχόμενο καθυστέρησης ζωντανών μεταδόσεων,
αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για λανθασμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της
βαθμολογίας και του χρόνου παιχνιδιού. Φροντίστε να ανατρέξετε στους ειδικούς
κανόνες πονταρίσματος, για να δείτε με ποιος τρόπο γίνεται η διευθέτηση των
πονταρισμάτων σε συγκεκριμένες αγορές. Επισημαίνεται, ότι αυτή η καθυστέρηση



ποικίλει μεταξύ των πελατών και μπορεί να εξαρτάται από την εγκατάσταση από την
οποία λαμβάνουν τα δεδομένα ή τις εικόνες.

Live ροές βίντεο: Λόγω της φύσης του Διαδικτύου ενδέχεται να προκύψει λανθάνων
χρόνος βίντεο. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει, ότι οι παίκτες/
παίκτριες δεν έχουν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα λόγω του δυνητικού λανθάνοντα
χρόνου.

Σημείωση σχετικά με τις δυσλειτουργίες: Δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές
και τα παιχνίδια.

Σημείωση για τη στρογγυλοποίηση: Τα πονταρίσματα στρογγυλοποιούνται πάντοτε
προς τα κάτω από το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Όταν αποζημιωθείτε και τα χρήματα
μεταφερθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, κάθε ποσό μικρότερο του 0,01
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Σημείωση για ανολοκλήρωτες ενέργειες: Απλήρωτες ενέργειες ακυρώνονται μετά από
90 ημέρες.

Σημείωση σχετικά με τις αποσυνδέσεις: Αν αποσυνδεθείτε από το παιχνίδι λόγω
προβλήματος σύνδεσης, τα πονταρίσματά σας καταγράφονται και πληρώνονται
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του
γύρου στο ιστορικό του παιχνιδιού.

Κάρτες σκορ

Υπάρχουν πέντε πίνακες βαθμολογίας στο Μπακαρά. Σε κάθε πίνακα βαθμολογίας
σημειώνονται τα αποτελέσματα του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας διαφορετικό μοτίβο. 
Η διαφορά βρίσκεται στο σημείο έναρξης και στον τρόπο με τον οποίο σημειώνονται τα
αποτελέσματα.

Υπάρχουν οι ακόλουθες επισημάνσεις στους πίνακες βαθμολογίας:

Κόκκινος κύκλος – η μπάνκα κέρδισε αυτή τη γύρα.
Μπλε κύκλος – ο παίκτης κέρδισε αυτή τη γύρα.
Πράσινη εγκοπή – η γύρα τελείωσε με ισοπαλία.

Τα κουμπιά των καρτών σας επιτρέπουν να αλλάξετε τα περιεχόμενα των πινάκων
βαθμολογίας:

Μπάνκα – Δείχνει εν συντομία πώς θα μοιάζει ο πίνακας βαθμολογίας εάν το
επόμενο αποτέλεσμα είναι Μπάνκα.
Παίκτης – Δείχνει εν συντομία πώς θα μοιάζει ο πίνακας βαθμολογίας εάν το
επόμενο αποτέλεσμα είναι Παίκτης.

Κάθετοι πίνακες βαθμολογίας

Υπάρχουν οι παρακάτω κάθετοι πίνακες βαθμολογίας : Bead Road, Big Road, Big Eye
Road, Small Road και Cockroach Road.

Γενικά, οι πίνακες βαθμολογίας σας επιτρέπουν να βλέπετε τα σερί είτε του παίκτη είτε
της μπάνκας. 
Τα κέρδη της ίδιας πλευράς και οι ισοπαλίες εμφανίζονται σε μία στήλη. Όποτε κερδίζει
η άλλη πλευρά, ξεκινά μια νέα στήλη. 
Οι ισοπαλίες δεν σπάνε μια στήλη επειδή τα μη ισόπαλα πονταρίσματα επιστρέφονται



στον παίκτη σε περίπτωση ισοπαλίας. 
Έτσι, εάν προκύψει ισοπαλία, δεν χάνετε τα χρήματά σας.

Πλήρης πίνακας βαθμολογίας (Bead Road)

Ο πίνακας βαθμολογίας Bead Road εμφανίζει τα αποτελέσματα των γύρων διαδοχικά.
Το επάνω αριστερό κελί είναι το νωρίτερο αποτέλεσμα, αυτό που βρίσκεται από κάτω
του το επόμενο νωρίτερο κ.ο.κ. 
Όταν φτάσετε στο τελευταίο κάτω κελί, ο επόμενος γύρος καταγράφεται στο επάνω
κελί της επόμενης στήλης.

Ο πίνακας βαθμολογίας Bead Road εμφανίζει το αποτέλεσμα του γύρου παιχνιδιού και
το σύνολο πόντων του νικητήριου χεριού:

Ο κόκκινος κύκλος υποδεικνύει ότι η μπάνκα κέρδισε τον γύρο.
Ο μπλε κύκλος υποδεικνύει ότι ο παίκτης κέρδισε τον γύρο.
Ο πράσινος κύκλος υποδεικνύει ισοπαλία.
Η κόκκινη κουκκίδα στην κάτω δεξιά γωνία ενός κελιού υποδεικνύει ότι η
μπάνκα είχε ζεύγος.
Η μπλε κουκκίδα στην επάνω δεξιά γωνία ενός κελιού υποδεικνύει ότι ο παίκτης
είχε ζεύγος.

Παράδειγμα πίνακα βαθμολογίας

Όλοι οι πίνακες βαθμολογίας που περιγράφονται παρακάτω προκύπτουν από το Big
Road. Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα ενός σετ αποτελεσμάτων που καταγράφονται
σε έναν πίνακα βαθμολογίας Big Road. 
Όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα πίνακα βαθμολογίας που παρέχονται παρακάτω
βασίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο:

Big Eye Road

Τα βέλη απεικονίζουν πώς το Big Eye Road δημιουργείται από το Big Road.



Το Big Eye Road που προκύπτει δείχνει ως εξής:

Το σημείο έναρξης αντιστοιχεί στο κελί B2 στον πίνακα βαθμολογίας Big Road, που είναι
το δεύτερο αποτέλεσμα (χέρι) μετά την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Εάν το B2 είναι
κενό, το σημείο έναρξης είναι το A3.

Για την επισήμανση οποιασδήποτε σειράς εκτός από την A σε οποιαδήποτε στήλη,
συμπεριλαμβανομένου του σημείου έναρξης, εξετάζεται το κελί στην ίδια σειρά της
προηγούμενης στήλης.

Ένα κελί στο Big Eye Road επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα εάν αυτό το κελί
περιέχει αποτέλεσμα.
Ένα κελί στο Big Eye Road επισημαίνεται με μπλε χρώμα εάν αυτό το κελί είναι
κενό. Αυτό είναι το πρώτο κελί που δεν αντιστοιχεί σε αποτέλεσμα στην
προηγούμενη στήλη.
Στο Big Eye Road όλα τα κελιά στην ίδια στήλη, μετά το πρώτο κελί χωρίς
αντίστοιχο αποτέλεσμα στην προηγούμενη στήλη, επισημαίνονται με κόκκινο
χρώμα.

Για την επισήμανση της σειράς Α σε οποιαδήποτε στήλη, συμπεριλαμβανομένου του
σημείου έναρξης, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού έχει αλλάξει, γίνεται
σύγκριση δύο προηγούμενων στηλών. 
Εάν ο αριθμός αποτελεσμάτων σε αυτά είναι ίσος, το κελί στο Big Eye Road
επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. 
Εάν ο αριθμός αποτελεσμάτων δεν είναι ίσος, το πρώτο κελί στο Big Eye Road
επισημαίνεται με μπλε χρώμα.

Με κάθε αλλαγή χρωμάτων στο Big Eye Road ξεκινά μια νέα στήλη. Τα αποτελέσματα
ισοπαλίας δεν αλλάζουν τίποτα.

Small Road

Τα βέλη απεικονίζουν πώς το Small Road δημιουργείται από το Big Road.



Το Small Road που προκύπτει δείχνει ως εξής:

Το σημείο έναρξης αντιστοιχεί στο κελί B3 στον πίνακα βαθμολογίας Big Road, που είναι
το δεύτερο αποτέλεσμα (χέρι) μετά τη δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι. Εάν το B3 είναι
κενό, το σημείο έναρξης είναι το A4.

Για την επισήμανση οποιασδήποτε σειράς εκτός από την A σε οποιαδήποτε στήλη,
συμπεριλαμβανομένου του σημείου έναρξης, εξετάζεται το κελί στην ίδια σειρά της
δεύτερης προηγούμενης στήλης.

Το κελί στο Small Road επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα εάν αυτό το κελί
περιέχει αποτέλεσμα.
Το κελί στο Small Road επισημαίνεται με μπλε χρώμα εάν αυτό το κελί είναι
κενό. Αυτό είναι το πρώτο κελί που δεν αντιστοιχεί σε αποτέλεσμα στην
προηγούμενη στήλη.
Στο Small Road όλα τα κελιά στην ίδια στήλη, μετά το πρώτο κελί χωρίς
αντίστοιχο αποτέλεσμα στην προηγούμενη στήλη, επισημαίνονται με κόκκινο
χρώμα.

Για την επισήμανση της σειράς Α σε οποιαδήποτε στήλη, συμπεριλαμβανομένου του
σημείου έναρξης, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού έχει αλλάξει, γίνεται
σύγκριση της προηγούμενης στήλης και της δεύτερης στήλης πριν από αυτή. 
Το κελί στο Small Road επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα εάν ο αριθμός αποτελεσμάτων
σε αυτά είναι ίσος. 
Το πρώτο κελί στο Small Road επισημαίνεται με μπλε χρώμα εάν ο αριθμός
αποτελεσμάτων δεν είναι ίσος.

Με κάθε αλλαγή χρωμάτων στο Small Road ξεκινά μια νέα στήλη. Τα αποτελέσματα
ισοπαλίας δεν αλλάζουν τίποτα.

Cockroach Road

Τα βέλη απεικονίζουν πώς το Cockroach Road δημιουργείται από το Big Road.



Το Cockroach Road που προκύπτει δείχνει ως εξής:

Το σημείο έναρξης αντιστοιχεί στο κελί B4 στον πίνακα βαθμολογίας Big Road, που είναι
το δεύτερο αποτέλεσμα (χέρι) μετά την τρίτη αλλαγή στο παιχνίδι. Εάν το B4 είναι κενό,
το σημείο έναρξης είναι το A5.

Για την επισήμανση οποιασδήποτε σειράς εκτός από την A σε οποιαδήποτε στήλη,
συμπεριλαμβανομένου του σημείου έναρξης, εξετάζεται το κελί στην ίδια σειρά της
τρίτης προηγούμενης στήλης.

Το κελί στο Cockroach Road επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα εάν αυτό το κελί
περιέχει αποτέλεσμα.
Το κελί στο Cockroach Road επισημαίνεται με μπλε χρώμα εάν αυτό το κελί
είναι κενό. Αυτό είναι το πρώτο κελί που δεν αντιστοιχεί σε αποτέλεσμα στην
προηγούμενη στήλη.
Στο Cockroach Road όλα τα κελιά στην ίδια στήλη, μετά το πρώτο κελί χωρίς
αντίστοιχο αποτέλεσμα στην προηγούμενη στήλη, επισημαίνονται με κόκκινο
χρώμα.

Για την επισήμανση της σειράς Α σε οποιαδήποτε στήλη, συμπεριλαμβανομένου του
σημείου έναρξης, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα του παιχνιδιού έχει αλλάξει, γίνεται
σύγκριση της προηγούμενης στήλης και της τρίτης στήλης πριν από αυτή. 
Το κελί στο Cockroach Road επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα εάν ο αριθμός
αποτελεσμάτων σε αυτά είναι ίσος. 
Το πρώτο κελί στο Cockroach Road επισημαίνεται με μπλε χρώμα εάν ο αριθμός
αποτελεσμάτων δεν είναι ίσος.

Με κάθε αλλαγή χρωμάτων στο Cockroach Road ξεκινά μια νέα στήλη. Τα
αποτελέσματα ισοπαλίας δεν αλλάζουν τίποτα.
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