
PANGKALAHATANG MGA TUNTUNIN AT KONDISYON 

Huling nabago: 28.07.2021 

1. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay bumubuo ng kasunduan sa pagitan ng 

www.lokicasino.com (mula dito ang tawag ay "Casino") at ikaw (mula dito ang tawag ay 

"ikaw" o "Gambler"). Ang Loki Casino ay pinamamahalaan ng Dama N.V., isang kumpanya 

na nakarehistro at itinatag sa ilalim ng mga batas ng Curaçao. Ang Dama N.V. ay may 

lisensyado at kinokontrol ng Antillephone N.V. (lisensya blg. 8048 / JAZ2020-013). Ang 

numero ng rehistro ng Dama N.V. ay 152125 at ang nakarehistrong address nito ay 

Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao. Ang Friolion limited ay isang sangay ng Dama NV, na 

kumikilos bilang isang Ahente sa ngalan ng Dama NV, na nakarehistro sa Cyprus na may 

rehistradong address na Pavlov Nirvana & Aipeias, 4, ALPHA TOWER, Floor 1, Flat 11, 

3021, Limassol, Cyprus, at pagpaparehistrong numero ΗΕ 407624. Lahat ng pagbabayad 

gamit ang Paysafe ay gagawin sa pamamagitan ng Dama N.V. 

2. Nag-iisang responsibilidad ng manlalaro na magtanong tungkol sa mga kasalukuyang batas 

at regulasyon sa ibinigay na may hurisdiksyon para sa online na pagsusugal. 

3. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay naipasok noong 26.08.2016, huling na-update 

noong 18.06.2020. Kinakailangan mong basahin ang mga ito bago mo simulang gamitin ang 

mga serbisyo ng Casino. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin at Kundisyon na 

ito, hindi ka pinapayagan na gumamit ng mga serbisyo ng Casino. 

4. Ang pagpaparehistro sa at pagbisita sa Casino ay isang kumpirmasyon ng iyong pagpayag 

sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. 

5. May karapatan ang Kasino na baguhin ang mga termino sa anumang oras, may abiso man 

sa Manunugal tungkol dito, o wala. 

6. Ang mga pagbabago ay itinuturing na epektibo kaagad pagka-post sa website ng Casino. 



7. Ang paggamit sa mga serbisyo ng Casino pagkatapos ng paglathala ng mga susog ay isang 

kumpirmasyon ng iyong pagtanggap sa mga susog na ito. 

8. Ang pangunahing wika ng website ng Casino, kasama ang mga Tuntunin at Kundisyon na 

ito, ay Ingles, at ang anumang mga pagkakamali sa pagsasalin ay binibigyang kahulugan ng 

pabor sa Kasino. 

MGA LIMITASYON NG PAGGAMIT NG KASINO 

1. Tumatanggap lamang ang Casino ng mga manlalaro mula sa mga bansa at rehiyon kung 

saan pinapayagan ng kanilang batas ang pagsusugal sa online. Ang manlalaro ay may 

tanging tungkulin na magtanong ukol sa mga umiiral na batas sa pagsusugal at mga 

regulasyon sa binigay na lugar na nasasaklaw bago maglagay ng mga pusta sa website. 

2. Hindi ka makagamit ng mga serbisyo ng Casino kung hindi mo naabot ang karampatang 

gulang. Ito ang edad na 18 o mas matanda, depende sa hurisdiksyon ng iyong bansa. 

3. Ang Kumpanya ay hindi magpapalagay ng anumang pananagutan anupat sa bagay na ito at 

hindi ibabalik ang anumang mga deposito ng manlalaro, panalo o anumang pagkalugi bilang 

resulta ng paglabag sa anumang ligal na probisyon na maaaring mailalapat sa player. Ito ay 

nag-iisang responsibilidad ng player na sumunod sa lahat ng oras sa kanyang sariling mga 

batas lokal, pambansa o estado na nauugnay sa online na pagsusugal. 

4. Tumatanggap lamang ang Casino ng mga manlalaro mula sa mga bansa at rehiyon kung 

saan pinapayagan ng kanilang batas ang pagsusugal sa online. Ang manlalaro ay may 

tanging tungkulin na magtanong ukol sa mga umiiral na batas sa pagsusugal at mga 

regulasyon sa binigay na lugar na nasasaklaw bago maglagay ng mga pusta sa website. 

5. Ang Kumpanya ay may karapatang manghingi ng patunay ng edad mula sa manlalaro at 

limitahan ang pagpasok sa Website o suspindihin ang Player Account ng mga manlalaro na 

nabigong matugunan ang hiling ito. 



6. Ang anumang mga bonus ay hindi makukuha ng mga manlalaro mula sa Sweden, kabilang 

na ang pakikilahok sa anumang uri ng mga pampromosyong programa, pagtanggap ng mga 

gantimpalang VIP, pati na rin ang pagpapapalit ng comp points. 

7. Hindi magagarantiyahan ng Casino ang matagumpay na pagproseso ng pag-withdraw o pag 

sauli ng pera sakaling ang manlalaro ay lumabag sa mga patakaran ng Mga Bansa kung 

saan ito ay Pinagbabawal. 

8. Hindi ka makakapusta sa Tunay na Pera kung ikaw ay isang mamamayan ng Estados 

Unidos ng Amerika, United Kingdom, Spain, France at mga teritoryo sa ibang bansa 

(Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Réunion, Mayotte, St. Martin, French Polynesia, 

Wallis and Futuna, New Caledonia), Netherlands, Israel,Greece, Belgium, Lithuania, Dutch 

West Mga Indya, Curacao, Gibraltar, Jersey, Russian Federation o Ukraine o nasa teritoryo 

ka ng isa sa mga bansang ito. 

PAGKAKAROON NG MGA LARO 

1. Mangyaring tandaan na ang ilang mga laro ay maaaring hindi magagamit sa ilang mga 

nasasakupan, tulad ng hinihiling ng mga patakaran ng mga tagabigay ng laro na maaaring 

magbago paminsan-minsan. 

2. Ang paggamit ng VPN upang i-bypass ang block ng provider ay mahigpit na ipinagbabawal 

at maaaring humantong sa pagkumpiska ng mga panalo. 

3. Hindi magagamit ang mga laro ng NetEnt sa Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, 

Australia, Bahamas, Botswana, Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Czech Republic, 

Denmark, Estonia, Ecuador, Ethiopia, France, Ghana, Guyana, Hong Kong, Italy, Iran, Iraq, 

Israel, Kuwait, Latvia, Lithuania, Mexico, Namibia, Nicaragua, North Korea, Pakistan, 

Panama, Philippines, Portugal, Romania, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Sudan, 

Syria, Taiwan, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Kingdom, United States of 

America, Yemen, Zimbabwe. 



4. Bilang karagdagan sa itaas, hindi magagamit ang Street Fighter Video Slot sa mga 

sumusunod na bansa: Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Barbados, Bahamas, 

Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brazil, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, 

China, Chile, Clipperton Island, Columbia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican 

Republic, El Salvador, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, 

Honduras, Jamaica, Japan, Martinique, Mexico, Montserrat, Navassa Island, Paraguay, 

Peru, Puerto Rico, Saba, Saint Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Kitts and Nevis, Saint 

Lucia, Saint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Vincent and the 

Grenadines, South Korea, Suriname, Turks and Caicos Islands, United States of America, 

Uruguay, US Virgin Islands, Venezuela. 

5. Ang Fashion TV Video Slot ay hindi magagamit sa mga sumusunod na bansa: Cuba, 

Jordan, Turkey, Saudi Arabia. 

6. Ang Planet of the Apes Video Slot ay hindi magagamit sa mga sumusunod na teritoryo: 

Azerbaijan, China, India, Malaysia, Qatar, Russia, Thailand, Turkey, Ukraine. 

7. Ang Vikings Video Slot ay hindi magagamit sa karagdagang mga nasasakupan: Azerbaijan, 

Cambodia, Canada, China, France, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New 

Guinea, Qatar, Russia, South Korea, Thailand, Turkey, Ukraine, United States of America. 

8. Ang Narcos Video Slot ay hindi magagamit sa mga sumusunod na teritoryo: Indonesia, 

South Korea. 

9. Bilang karagdagan, Universal Monsters (Dracula, Creature from the Black Lagoon, 

Phantoms Curse and The Invisible Man), ay magagamit lamang sa mga sumusunod na 

teritoryo: Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Iceland, 

Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russia, San Marino, Serbia, 

Ukraine, North Macedonia, Turkey, Austria, Cyprus, Finland, Germany, Greece, Hungary, 

Ireland, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Slovakia and Slovenia. 



10. Ang mga manlalaro mula sa mga sumusunod na bansa ay hindi maaaring manalo ng 

anumang mga jackpots mula sa mga larong jackpot na inaalok ng NetEnt (tulad ng ngunit 

hindi limitado sa Mega Fortune): Australia, Azerbaijan, China, Denmark, India, Israel, Italy, 

Japan, Malaysia, Qatar, Russia, Spain, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine. Ang Casino ay 

gagawa ng makatwirang pagsisikap upang maiwasan ang mga manlalaro mula sa mga 

bansang ito na maabot ang mga laro, ngunit kung ang mga manlalaro mula sa alinman sa 

mga nasabing bansa ay magwawagi ng jackpot, ang jackpot ay mapapawalang-bisa. 

11. Ang mga manlalaro mula sa Canada ay hindi maaaring maglaro ng mga laro mula sa NYX 

(NextGen). 

ACCOUNT NG CUSTOMER 

1. Upang makapagsimulang maglaro sa Casino, kakailanganin mong magparehistro at mag-set 

up ng isang gaming account sa Casino. 

2. Sa panahon ng proseso ng pagrehistro, pupunan mo ang isang espesyal na form. 

Kinakailangan mong punan ito ng tama at maaasahang impormasyon lamang. Kabilang sa 

iba pang mga impormasyon, kinakailangan mong tukuyin ang iyong email address. 

Siguraduhing tukuyin ang address na tunay at ginamit na e-mail, kung hindi, maaari kang 

magkaroon ng mga problema sa pagbawi ng password. 

3. Kinakailangan mo ring ibigay at punan ang "Username" at "Password" na mga patlang. 

Huwag ibunyag ang impormasyong ito sa sinuman. Ang Casino ay hindi mananagot sa 

pagkawala ng mga detalyeng ito, pati na rin para sa anumang mga pagkilos ng mga third 

party na nakatanggap ng impormasyong ito mula sa iyo sa anumang paraan. 

4. May karapatan kang gumamit ng isang account lamang. Isang account sa bawat address ng 

paninirahan, IP address, at PC. Kung nagrehistro ka ng higit sa isang gaming account, ang 

lahat ng iyong mga account ay maaaring masuspinde o matanggal, at ang lahat ng mga taya 

ay maaaring mawalan ng bisa. Bukod dito, ang iyong mga panalo at bonus na iyong 

natanggap o naipon sa panahon ng paggamit ng maraming mga account sa paglalaro ay 

maaaring mawalan din. Maaari naming hilingin sa iyo na ibalik ang mga pondo na na-



withdraw mula sa iyong mga karagdagang account. Kung nais mong magparehistro ng isang 

bagong account sa paglalaro, maaari kang makipag-ugnayan sa manager ng casino sa 

support@gunsbet.com. Sa kasong ito, ang iyong umiiral na account ay sususpindihin, at 

magagawa mong magparehistro ng bagong account. Kung nalaman mo na mayroon ka na 

higit sa isang account sa Casino, obligado ka na agad ipaalam sa amin ang tungkol dito. 

Kung ang katotohanang ito ay naitatag nang wala kang pakikilahok, ang lahat ng iyong mga 

account ay masususpinde. 

5. May karapatan ang Casino na tumanggi na marehistro ang isang gaming account. 

6. Tungkulin mo na mapanatili ang iyong account at panatilihing napapanahon ang mga 

detalye tungkol sa iyo. 

7. Mayroon kaming nakalaang karapatan na tumawag sa nakalagay na numero ng telepono sa 

iyong account na ginagamit, na sa aming mabuting pagpapasya ay maaaring isang 

kinakailangang bahagi ng KYC na patakaran. Hanggat ang account ay hinde pa ganap na 

natiyak ang pagkatotoo, hinde mapo-proseso ang pagbayad dito. Kung sakaling ang ibinigay 

na numero ng telepono ay mali, may kulang o peke o hindi sinasagot ng manlalaro ang 

aming tawag sa telepono, nakalaan sa amin ang karapatang kumpiskahin ang iyong mga 

panalo at / o huwag paganahin ang iyong account na ginagamit. Sisikapin naming na 

makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa pag-withdraw ng iyong pondo, ngunit kung hindi ka 

namin ma-kontak (sa pamamagitan ng email o telepono) sa loob ng dalawang (2) linggo, 

mananatili ang mga pondo sa Kumpanya, dahil hinde ka pumasa sa KYC na patakaran. 

DORMANT ACCOUNTS 

1. Ang isang hindi aktibo na Account ay isang Player Account na hindi nakapag-log in o naka-

log out ang isang manlalaro ng 12 (labindalawang) magkakasunod na buwan. Kung ang 

iyong Player Account ay itinuturing na hindi aktibo, ang Kasino ay may karapatan na 

sumingil ng buwanang bayad sa administrasyon na €10 o ang katumbas sa ibang salapi (o 

ang kasalukuyang balanse ng iyong Player Account, kung mas mababa) hangga't ang 

balanse ng iyong Account Player nay nananatiling positibo. 



2. Pinapayagan mo ang Casino na i-debit ang bayad na ito mula sa iyong Player Account sa 

simula ng buwan pagkatapos ng araw kung saan ang iyong Player Account ay itinuturing na 

hindi na aktibo, at sa simula ng bawat kasunod na buwan na ang iyong Player Account ay 

nananatiling hindi aktibo. Ang Casino ay titigil sa pagbabawas ng bayad kung ang balanse 

ng account ay zero o kung ang account ay muling isinaaktibo. 

MGA MAGAGAMIT NA SALAPI 

1. Euro (na "EUR") 

2. US dollar (na "USD") 

3. Australian dollar (na "AUD") 

4. Canadian dollar (na "CAD") 

5. Norwegian Krone (na "NOK") 

6. Polish Zloty (na "PLN") 

7. New Zealand Dollar (na "NZD") 

8. South African Rand (na "ZAR") 

9. Japanese yen (na "JPY") 

10. South Korean Won (na "KRW") 

11. Bitcoin (na "BTC") at iba pang mga cryptocurrency tulad ng "ETH", "DOG", "BCH", "LTC", 

"USDT" 

BAYARIN AT BUWIS 

1. Ikaw ang ganap na responsable sa pagbabayad ng lahat ng bayarin at buwis na inilapat sa 

iyong mga panalo alinsunod sa mga batas na nasa hurisdiksyon ng iyong tinitirahan. 



MGA TUNTUNIN NG LARO 

1. Sa pagtanggap sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, kinukumpirma mo na alam mo at 

maunawaan ang mga tuntunin ng mga larong inaalok sa Website. Nasa iyong pagpapasiya 

na alamin ang posibleng porsyentong ibinabayad ng bawat laro. 

ANG MULING PAGDARAGDAG NG PONDO SA GAMING ACCOUNT 

1. Ang pondo sa gaming account ay maaaring dagdagan muli sa anumang paraan na maaari 

sa website ng Casino sa oras ng muling pagdadagdag. Mangyaring tandaan na ang lahat ng 

mga pagbayad gamit ang Paysafe ay pinoproseso sa pamamagitan ng Dama N.V. 

2. Makipag-ugnayan sa aming support team sa support@NEWCASINO.com para itanong ang 

mga pamamaraan ng pagbayad na mas pabor sa bansang iyong tinitirhan. 

3. Hindi tumatanggap ang Kumpanya ng pagbayad sa pamamagitan ng ikatlong partido. Dapat 

kang mag-deposito mula lamang sa isang account sa banko, bank card, e-wallet o iba pang 

mga paraan ng pagbayad na nakarehistro sa iyong sariling pangalan. Kapag natukoy namin 

sa aming ng mga pagsusuri ng pang-seguridad na nilabag mo ang kundisyong ito, 

makukumpiska ang iyong mga panalo at ibabalik sa may-ari ng account ang orihinal na 

deposito. Ang Kumpanya ay hindi responsable para sa mga nawawalang pondo na 

idineposito sa pamamagitan ng ikatlong partido na account. 

4. Sa kaso ng muling pagdadagdag sa gaming account gamit ang salapi bukod sa salaping 

tinukoy ng Gambler noong pagparehistro, ang lahat ng bayad sa pagpapapalit ay babayaran 

ng Manunugal. 

5. Ang pinakamaliit na halaga ng muling pagdadagdag sa gaming account bawat transaksyon 

ay EUR 20 / USD 20 / AUD 30 / CAD 30 / NOK 200 / PLN 90 / NZD 30 / ZAR 350 / JPY 

2,400 / KRW 26,000 / BTC 0.002 / USDT 20 / LTC 0.4 / ETH 0.06 / BCH 0.1 / DOG 3500. 

6. Ang pinakamalaking halaga ng muling sa gaming account bawat transaksyon ay EUR / USD 

4,000 o katumbas sa iba pang mga salapi / BTC - walang limitasyong. 



7. Mabuting tandaan na dahil sa likas na katangian ng mga cryptocurrencies, ang mga 

limitasyon ng deposito ay hindi mailalapat sa mga deposito na ginawa sa pamamagitan ng 

sistema ng pagbabayad CoinsPaid. Kung nais mong limitahan ang iyong pagsusugal sa 

casino, mangyaring, gumamit ng anumang iba pang magagamit na pagpipilian. 

PATAKARAN SA PAG-WITHDRAW 

1. Ang pag-withdraw mula sa gaming account ay maaaring gawin sa anumang paraan na 

maaari sa website ng Casino sa oras ng muling pagdadagdag. 

2. May karapatan ang Casino na maglipat ng pondo sa paraang naiiba sa paraan ng 

pagbabayad na tinukoy ng Gambler. 

3. Ang panahon ng pagproseso ng mga kahilingan para sa pag-withdraw ay mula 0 hanggang 

24 na oras. 

4. Ang petsa ng pagtanggap ng pera sa Gambler’s account sa labas ng Casino ay nakasalalay 

lamang sa mga bangko at mga sistema ng pagbabayad, sa mga account kung saan ang 

mga pondo ay iwi--withdraw. 

5. Sa kaso na nangangailangang patunayan ang pagkakakilanlan ng Gambler, ang oras ng 

pagproseso ng mga kahilingan ay kinakalkula mula sa petsa ng pagpapatunay ng mga 

dokumento na hiniling. 

6. Kung nabigo ang Gambler na ibigay ang hiniling na mga dokumento sa loob ng dalawang 

linggo mula sa petsa ng kahilingan na pag-withdraw, kanselado na ang pag-withdraw ng 

pondo, at ang Gambler’s account ay hindi pagaganahin. Sa kasong ito, ang Casino ay may 

karapatang maghinala sa Manunugal sa mga iligal na aktibidad, pagdaraya ng Casino, 

pagkakaloob ng maling impormasyon, pagdaraya at iba pang mga mapanlinlang na 

aktibidad. May karapatan ang Casino na kanselahin ang lahat ng mga taya at panalo, o 

upang magamit ang mga pondo sa gaming account ng naturang Manunugal para sa 

kabayaran ng sarili nitong pagkalugi at potensyal na pagkalugi ng mga ikatlong partido. 



7. Ang pinakamaliit na halaga ng pag-withdraw mula sa gaming account bawat transaksyon ay 

EUR 30 / USD 30 / AUD 45 / CAD 45 / NOK 300 / PLN 135 / NZD 45 / ZAR 525 / JPY 3,600 

/ KRW 39,000 / BTC 0.003 / USDT 30 / LTC 0.6 / ETH 0.09 / BCH 0.15 / DOG 5250. 

8. Ang pinakamataas na halaga ng pag-withdraw mula sa gaming account sa bawat 

transaksyon ay EUR / USD 4,000 o katumbas sa ibang salapi/BTC sa halaga ng palitan ng 

EUR, maliban sa YandexMoney, Comepay, Sberbank Online, Mobile Commerce, Svyaznoy, 

Euroset, QIWI. 

9. Ang pinakamalaking halaga ng pag-withdraw mula sa gaming account sa bawat transaksyon 

para sa Yandex Money, Comepay, Sberbank Online, Mobile Commerce, Svyaznoy, Euroset, 

QIWI ay USD 200 / EUR 200. 

10. Ang pang-araw-araw na limitasyon para sa pag-withdraw ng pondo ay USD 5,000 / EUR 

5,000 / AUD 7,500 / CAD 7,500 / NOK 50,000 / PLN 20,000 / NZD 7,500 / ZAR 75,000 / JPY 

600,000 / KRW 6,500,000 / BTC at iba pang mga cryptocurrencies sa halaga ng palitan ng 

EUR. 

11. Ang lingguhang limitasyon para sa pag-withdraw ng pondo ay USD 10,000/ EUR 10,000 / 

AUD 15,000 / CAD 15,000 / NOK 100,000 / PLN 40,000 / NZD 15,000 / ZAR 150,000 / JPY 

1,200,000 / KRW 13,000,000 / BTC at iba pang mga cryptocurrencies sa halaga ng palitan 

ng EUR. 

12. Ang buwanang limitasyon para sa pag-withdraw ng pondo ay USD 30,000 / EUR 30,000 / 

AUD 45,000 / CAD 45,000 / NOK 300,000 / PLN 120,000 / NZD 45,000 / ZAR 450,000 / JPY 

3,600,000 / KRW 39,000,000 / BTC at iba pang mga cryptocurrencies sa halaga ng palitan 

ng EUR. 

13. Ang VIP Gamblers ay maaaring maging isang pagbubukod. Ang mga limitasyong ito ay hindi 

inilalapat sa mga Gambler na nanalo sa progresibong dyekpot. 

14. Kung ang isang Manunugal ay humiling ng isang pag-withdraw sa mga pondo, ngunit ang 

kabuuan ng mga ginawa na taya mula noong huling deposito ay mas mababa sa 3x (tatlong) 



beses sa laki ng deposito na iyon, ang Casino ay may karapatan na singilin ang Manunugal 

ng mga gastos sa pagproseso ng transaksyon, kasama ang mga deposito at pag-withdraw. 

PAGTANGGI SA MGA PANANAGUTAN 

1. Sumasang-ayon ka na huwag pagbayarin ng danyos at hindi isasama ang Casino, ang mga 

director nito, empleyado, kasosyo, at service provider para sa anumang gastos, 

pagkakagastusan, pagkawala, pinsala, mga paghahabol at pananagutan sa kahit na anong 

sanhi nito na may kinalaman sa iyong paggamit ng Website o pakikilahok sa mga Laro. 

2. Kinikilala mo na ang Casino ay ang may panghuling pagpapasya kung nilabag mo ang Mga 

Tuntunin at Kundisyon ng Casino na nagging daan sa iyong pagkasuspinde o permanenteng 

pagbawal na pumasok muli sa Website. 

PATAKARAN SA PAGSAULI NG IBINAYAD 

1. Ang isang kahilingan sa pagsauli ng ibinayad ay isasaalang-alang kung hiniling ito sa loob 

ng unang dalawampu't apat (24) na oras ng sinasabing transaksyon, o sa loob ng 

tatlumpung (30) araw sa kalendaryo nang ipaalam ng Player na may ibang indibidwal na 

naka-access sa kanyang Player Account. 

2. Kung ang pagpopondo sa iyong account ay gamit ang isang Credit Card kami ay may 

karapatan na bayaran ang lahat ng mga kahilingan sa pag-withdraw hanggang sa kabuuang 

halaga na idineposito bilang mga pagsauli ng ibinayad laban sa mga pagbili na iyong 

nagawa. Kung ang iyong pag-withdraw ay lumampas sa kabuuang halaga na idineposito, 

ang anumang labis na halaga ay babayaran sa iyo sa pamamagitan ng isa sa aming mga 

alternatibong pamamaraan na magagamit. 

3. Bago maiproseso ang isang pagsauli ng ibinayad ang lahat ng mga bonus at panalo sa 

iyong balanse ay ibabawas bago makalkula ang halaga na ibabalik. 

4. Kung sakaling ang anumang mga pagbili gamit ang Credit Card ay isinasaalang-alang na 

magdadala ng hindi katanggap-tanggap na peligro para sa seguridad o ligal na dahilan ng 

alinman sa aming mga tagaproseso ng Pagbabayad o sa pamamagitan ng Casino, 



magsisimula kami ng mga pagsauli ng ibinayad para sa lahat ng mga naturang transaksyon 

pabalik sa Сredit Сard, at ipagbibigay-alam sa lahat ng naaangkop na awtoridad at partido. 

5. Ang lahat ng mga gastos na maaaring magamit sa pamamaraan ng pag-refund ay 

babayaran ng manlalaro. 

PAGLABAN SA PANDARAYA 

1. Gumagamit kami ng mga espesyal na pamamaraan upang labanan ang pandaraya para 

maiwasan ang anumang uri ng pandaraya sa pananalapi sa Casino. Ang anumang 

pagtatangka ng pandaraya ay magreresulta sa agarang pagsuspinde ng account ng 

Manunugal at may karapatan na kumpiskahin ang lahat ng mga pondo pabor sa Сasino. 

2. Hindi pinapayagan ang manlalaro na gumamit ng anumang mga diskarte sa paglalaro sa 

anumang mga laro sa mesa, tulad ng roulette, mga laro sa card at iba pa. May karapatan 

ang Casino na kanselahin ang lahat ng mga panalo ng Player na gumagamit ng mga 

ganitong diskarte. 

3. Upang mapatunayan ang account ng manlalaro ang pangasiwaan ng casino ay 

nangangailangan ng mga dokumento (ID, payment systems, utility bills еtc) sa alpabetong 

Latin o Cyrillic. Kung sakaling ang manlalaro ay walang pagkakataong magbigay ng mga 

dokumento sa nabanggit na mga titik ang casino ay may karapatan na humiling ng patunay 

na video kung saan ipinapakita ng manlalaro ang kanyang mga dokumento. 

4. Ang Kompanya ay may isang mahigpit na patakaran sa anti-pandaraya at gumagamit ng 

iba't ibang mga tool at diskarte sa anti-pandaraya. Kung ang player ay pinaghihinalaang ng 

mga mapanlinlang na pagkilos kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: 

nakikilahok sa anumang uri ng pagbangga sa iba pang mga manlalaro 

pag-unlad ng mga diskarte na naglalayong makuha ang hindi patas na panalo 

mga mapanlinlang na pagkilos laban sa iba pang mga online casino o mga nagbibigay ng 

pagbabayad 

chargeback transaksyon sa isang credit card o pagtanggi ng ilang mga pagbabayad na 

ginawa 



paglikha ng dalawa o higit pang mga account 

pagbibigay ng mga forged na dokumento 

iba pang uri ng pagdaraya. May karapatan din ang Kumpanya na ipagbigay-alam sa mga 

kinauukulan ang mga panloloko na ginagawa ng manlalaro. 

ang laro sa roleta na mababa lang ang resgo kung saan ang manlalaro ay tumaya ng 

parehong halaga para sa parehong itim/pula o may kapares/walang kapares, sa 25 o higit pa 

sa 37 na mga numero sa talahanayan (Ang paglalagay ng mga pusta sa itim / pula ay 

sumasaklaw lamang ng 36 ng 37 posibleng mga numero) 

5. Ang Casino ay may zero tolerance sa mapanglamang na paglalaro. Ang sinumang 

manlalaro na susubukang manlamang sa mga pasalubong na handog ng casino o iba pang 

mga promosyon ay pumapayag na may karapatan ang Kumpanya na ipawalang-bisa ang 

mga bonus at anumang panalo mula sa mga nasabing bonus, sa mga kadahilanang: 

paggamit ng ninakaw na card; chargebacks; paglikha ng higit sa isang account upang 

makalamang mula sa mga promosyon sa casino; pagbibigay ng hindi tamang datos sa 

pagrehistro; pagbibigay ng mga huwad na dokumento; anumang iba pang pagkilos na 

maaaring makapinsala sa Casino. 

6. May karapatan ang Casino na isarado ang iyong Player Account at ibalik sa iyo ang 

balanseng halaga ng iyong account, kasama ang pagbawas ng bayad sa pag-withdraw, sa 

ganap na paghuhusga ng Casino at walang anumang obligasyon na magsabi ng dahilan o 

magbigay ng paunang paunawa. 

7. May karapatan ang Casino na ihinto ang pagbayad, kung may hinala o ebidensya na 

mayroong pagmamanipula sa sistema ng casino. Kakasuhan ang sinumang gumagamit o 

iba pang (mga) tao na nag manipula sa sistema ng casino o nagtangkang gawin ito. May 

karapatan ang Casino na wakasan at / o palitan ang anumang mga laro o kaganapan na 

inaalok sa Website. 

8. Kung napagalaman mon a may mga posibleng pagkakamali o hindi pagkakumpleto ng 

software, pumapayag ka na hinde mo sasamantalahin ang mga ito. Bukod dito, sumasang-

ayon kang ibahagi sa Casino ang anumang pagkakamali o kakulangan kaagad-agad. Kapag 



hinde mo nagawa ang mga nasabing obligasyon, ang Casino ay may karapatan na 

makatanggap ng buong kabayaran para sa lahat ng mga gastos na nauugnay sa 

pagkakamali o kakulangan, kasama ang anumang gastos na nauugnay sa pagkakamali / 

kakulangan at nabigong pag-abiso. 

9. Ang anumang deposito ay dapat na itaya nang 3 beses (ang manlalaro ay dapat maglagay 

ng pusta ng tatlong beses sa kanilang halaga ng deposito) bago maaaring ma-withdraw ng 

mga pondo na konektado sa deposito na ito. Kung sakaling maraming deposito ang nagawa 

nang walang paglalaro, kailangang ipusta ng manlalaro ang kabuuang halaga ng mga 

deposito na ito bago ma-withdraw. Kung hindi man, ang Casino ay may karapatang singilin 

ka ng bayarin para sa pag proseso ng pagdeposito at pag-withdraw, kung saan desisyon 

ang Casino lamang ang masusunod. 

10. Ang casino ay hindi isang institusyong pampinansyal at sa gayon ay hindi dapat tratuhin 

tulad nito. Ang iyong account ay hindi magkakaroon ng anumang mga interes at walang mga 

conversion o mga serbisyo ng palitan (kasama ang fiat-crypto exchange) na iaalok sa 

anumang oras. 

MGA TUNTUNIN NG PATAKARAN SA BONUS 

1. Ang mga Tuntunin ng Patakaran sa Bonus, ang magagamit na mga bonus at mga kundisyon 

para matanggap ito ay nakalista sa pahina na Bonuses. 

2. May karapatan ang Casino na baguhin ang mga Patakaran sa Bonus anumang oras, may 

abiso man sa Manunugal tungkol dito, o wala. 

3. May karapatan ang Casino na suriin ang kasaysayan ng transaksyon at mga tala para sa 

anumang kadahilanan at anumang oras. Kung sa nasabing pagsusuri, ang pag-abuso sa 

mga bonus ng Manunugal ay natagpuan, ang Casino ay may karapatang kanselahin ang 

mga bonus para sa Manunugal na ito. 

4. Kung ang mga tuntunin ng Patakaran sa Bonus ay salungat sa Mga Tuntunin at Kundisyon 

na ito, ang mga tuntunin ng Patakaran sa Bonus ang dapat mangibabaw. 



RESPONSIBILIDAD NG MANUNUGAL 

1. Ang Manunugal ay lubos na nakakaunawa sa mga probisyon na nilalaman sa Kasunduang 

ito at obligadong sumunod sa kanila. 

2. Tinitiyak ng Manunugal na ang kanilang edad ay 18 o mas matanda, at sapat na upang 

lumahok sa pagsusugal, ayon sa batas ng bansa ng kanilang tirahan. 

3. Kinikilala ng Manunugal na ang kanilang mga detalye sa personal na account sa Casinos ay 

tama. 

4. Kinilala ng Manunugal na mayroon lamang silang isang aktibong gaming account sa Casino. 

5. Obligado ang Manunugal na hinde ibunyag ang mga detalye ng pag-login ng kanilang 

gaming account sa mga third party at hindi panahihintulutan ang mga ikatlong partido na 

sumugal sa Casino sa pamamagitan ng kanilang gaming account. 

6. Ang Manunugal ay responsable para sa seguridad ng data ng pag-access sa gaming 

account, pati na rin para sa seguridad ng mga account sa mga social network na ginagamit 

para sa pagsusugal sa Casino. 

7. Kinumpirma ng Manunugal na hindi sila empleyado ng Casino o kamag-anak ng isang 

empleyado ng Casino. 

8. Ang Manunugal ay responsable para sa lahat ng mga aksyon na ginawa sa Casino sa 

pamamagitan ng kanilang gaming account. 

9. Kinikilala ng Manunugal na alam nila ang panganib ng pagkatalo ng pera sa paraan ng 

pagsusugal. 

10. Ipinagpapalagay ng Manunugal ang obligasyon na huwag isagawa ang iligal na transaksyon 

na pinansyal, ang legalisasyon ng mga nalikom mula sa krimen, at anumang iba pang 

operasyon sa paglabag sa naaangkop na batas, sa pamamagitan ng Casino. 



11. Kinilala ng Manunugal na hindi nila ginagamit ang mga pondo para sa mga ikatlong partido 

para maglagay muli ng account sa Casino. 

12. Sumasang-ayon ang Manunugal na ang Casino ay may karapatang mangailangan ng 

karagdagang pagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan o sa kanilang mga aksyon sa 

website ng Casino. 

13. Naiintindihan ng Manunugal na ang Casino ay may karapatang kanselahin ang kanilang 

mga taya kung: 

a. ang Manunugal o isang third party ay maaaring makaimpluwensya sa kinalabasan 

ng isang pusta; 

b. ang Manunugal o kaakibat na mga third party ay lumabag sa Mga Tuntunin at 

Kundisyon; 

c. ang kinalabasan ng isang pusta ay bunga ng iligal na pagkilos; 

d. ang pusta ay ginawa sa panahon na may anumang teknikal na problema. 

14. Sumasang-ayon ang Manunugal na kung sinira nila ang mga patakarang ito o ang Casino ay 

may makatuwirang mga batayan upang ipalagay na nilabag ng Manunugal ang mga 

panuntunan, ang Kasino ay may karapatan na suspindihin ang kanilang gaming account, 

kanselahin ang taya, tumanggi na magbayad ng mga panalo o gumamit ng pondo mula sa 

gaming account ng Manunugal para sa kabayaran ng sarili nitong mga pagkatalo na 

nagreresulta mula sa mga pagkilos ng Manunugal. 

15. Kung ang isang double spend ay napansin sa Manunugal na gamit ay Bitcoins, ang account 

ay hindi na pagaganahin, ang lahat ng mga pondo sa balanse ng Manunugal ay kukunin 

pabor sa Casino. 

16. Kung nabigo ang Gambler na ibigay ang hiniling na mga dokumento sa loob ng dalawang 

linggo mula sa petsa ng kahilingan para sa pag-alis, kanselado ang pag-alis ng mga pondo, 

at ang account ng Gambler ay hindi pinagana. Sa kasong ito, ang Casino ay may 



karapatang maghinala sa Gambler sa mga iligal na aktibidad, pagdaraya ng Casino, 

pagkakaloob ng maling impormasyon, pagdaraya at iba pang mga mapanlinlang na 

aktibidad. May karapatan ang Casino na kanselahin ang lahat ng mga taya at panalo, o 

upang magamit ang mga pondo sa gaming account ng naturang Gambler para sa kabayaran 

ng sarili nitong pagkalugi at potensyal na pagkalugi ng mga ikatlong partido. 

PAMAMARAAN SA PAGDINIG NG MGA HINAING 

1. Kung mayroon kang problema o reklamo, maaari kang makipag-ugnayan sa aming technical 

support sa pamamagitan ng online chat o sa support@lokicasino.com . 

2. Kung ang isang espesyalista sa pag-suporta ay hindi makakatulong sa iyo o itinuturing na 

kinakailangan, ipapasa nila ang iyong tiket sa tagapamahala ng Casino. 

3. Kung mayroon kang problema, kailangan mong ilarawan ito nang detalyado hangga't maaari 

upang mapabilis ang paglutas nito.Kung mayroon kang problema, kailangan mong ilarawan 

ito nang detalyado hangga't maaari upang mapabilis ang paglutas nito. 

4. Kung ang pagtatalo ay hindi nalutas sa antas ng taga-pamahala ng casino, maaari kang 

makipag-ugnayan sa mga malayang kinatawa, awtoridad sa paglalaro o ang taga-kontrol ng 

paglilisensya na nakalista sa Website. 

5. Sa kaganapan ng anumang pagtatalo, sumasang-ayon ka na ang mga log at record ng 

server ang tatayo na kahuli-hulihang awtoridad sa pagtukoy ng resulta ng anumang 

paghahabol. Sumasang-ayon ka na sa di inaasahang pangyayari na magkaroon ng 

pagkakaiba ng resulta na lumabas sa iyong screen at sa server ng laro, mananaig ang 

resulta na naka-log sa server ng laro, at kinikilala mo na ang aming mga tala ang kahuli-

hulihang awtoridad sa pagtukoy ng mga tuntunin at pangyayari ng iyong paglahok sa mga 

aktibidad sa online na paglalaro at ang mga resulta ng pakikilahok na ito. 

6. Sa kaganapan ng isang hindi pagkakaunawaan, sumasang-ayon ka na ang mga resulta na 

nakaimbak sa server ay ang ganap na patunay at hindi na maaaring hamunin. 
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7. Sumasang-ayon ka na upang maalerto ka sa kaganapan ng isang hindi pagkakaunawaan, 

ang empleyado ng Casino ay maaaring gumamit ng anumang mga detalye ng contact na 

iniwan sa website. 

PAGTATATUWA 

1. Ang serbisyo ng Casino ay ibinibigay lamang para sa layunin na ito ay isang aliwan. 

2. Ang serbisyo ng Casino ay ibinigay na "as is". Ang Casino ay hindi responsable na managot 

para sa hinde pagtugma ng serbisyo sa mga layunin at / o mga ideya ng Manunugal kung 

paano dapat ibigay ang naturang serbisyo. 

3. Ang Casino ay hindi mananagot para sa mga pagkakamali sa computer, hindi magandang 

komunikasyon at iba pang mga problema na lumabas na sa bahagi ng Manunugal. 

4. Ang Casino ay nangangako na iwasto ang lahat ng mga pagkakamali sa serbisyo sa lalong 

madaling panahon, ngunit hindi ginagarantiyahan ang kanilang kawalan. 

5. May karapatan ang Casino na magsagawa ng mga pagpapanatiling gawain sa software at 

hardware suite na may isang pansamantalang pagsuspinde ng serbisyo. 

6. Kung sakaling magkaroon ng force majeure, aksidente at pagkabigo ng mga software at 

hardware suite ng mga third party na nakikipagtulungan sa Casino o ang mga aksyon ng 

mga third party ay naglalayon na pagsuspinde o pagtatapos ng operasyon ng Casino, ang 

operasyon ng Casino ay maaaring suspindihin at lahat ng kasalukuyang taya ay kanselado. 

7. Ang Casino ay hindi mananagot para sa anumang mga pinsala, halaga, gastos o pinsala, 

direkta, hindi direkta, espesyal, nagkataon o iba pang mga aksyon na may kaugnayan sa 

iyong paggamit ng website o sa iyong pakikilahok sa Mga Laro. 

8. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga Tuntunin at Kundisyon, nasagip mo ang Casino, 

ang lahat ng mga empleyado nito, pati na rin ang mga service provider sa website ng Casino 

na hindi mapinsala mula at laban sa lahat ng mga paghahabol para sa mga gastos, halaga, 

pinsala na may kaugnayan sa iyong pagsusugal sa Casino. 



MGA KARAPATAN SA PAG-AARI NA INTELEKTWAL 

1. Ang nilalaman sa website ng Casino ay napapailalim sa copyright at iba pang mga 

karapatang pagmamay-ari na hawak ng Casino o ginamit sa ilalim ng lisensya mula sa mga 

may-ari na mga third party. Ang lahat ng maaaring i-download o nakalimbag na mga 

materyales na nilalaman sa website ay maaari lamang mai-download sa isang solong 

personal na computer at mai-print lamang para sa personal at hindi komersyal na paggamit. 

2. Sa walang anumang pangyayari, na ang paggamit ng website ay nagbibigay sa gumagamit 

ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari (e.g. copyright, kaalaman o trademark) na pag-

aari ng Casino o anumang iba pang mga third party. 

3. Ang anumang paggamit o pagkokopya ng trade name, trademark, logo o iba pang mga 

malikhaing materyales na ipinakikita sa site na ito ay ipinagbabawal. 

4. Ikaw lang ang magiging responsable para sa anumang pinsala, halaga o gastos na lumabas 

o may kaugnayan sa anumang ipinagbabawal na aktibidad. 

PAGHIHIWALAY 

1. Kung ang alinman sa Mga Tuntunin ay nagiging walang bisa, labag sa batas o sa anumang 

antas na pagkawala ng bisa nito, ang ganitong termino, kondisyon o pagkakaloob at sa 

angkop na sukat ay ihihiwalay mula sa natitirang mga probisyon, termino at wika, kung saan 

ay dapat na mapanatili ang kanilang bisa, tulad ng ibinigay ng batas. 

HURISDIKSYON NG CASINO 

1. Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay napapailalim at inilarawan alinsunod sa mga batas 

ng Netherlands Antilles, at hinde mababago at walang pasubali na ikaw ay nasasakop sa 

eksklusibo (iisang) batas ng mga korte ng hurisdiksyon ng Netherlands Antilles para sa pag-

areglo ng anumang mga hindi pagkakaunawaan (kasama ang mga paghahabol para sa 

kabayaran at counterclaim) na maaaring lumabas kaugnay sa paglikha, pagiging lehitimo, 

epekto, pagpapakahulugan o pagkilos, o ang ligal na ugnayan na itinatag ng Mga Tuntunin 

at Kondisyon o sa anumang paraan na nagmula sa dito. 



PRIBADONG PATAKARAN 

PANGKALAHATAN 

1. Bilang isang tagapamahala ng impormasyon, mayroon kaming ligal na obligasyon sa ilalim 

ng mga regulasyon sa pagsusugal na magproseso ang personal na impormasyon mula sa 

mga manlalaro upang pahintulutan silang lumahok sa mga laro at magbigay sa kanila ng 

aming mga serbisyo. Ipinapaliwanag ng Patakaran sa Pagkapribado kung anong personal 

na impormasyon ang kinokolekta namin mula sa mga manlalaro, bakit kinokolekta namin ito 

at kung paano namin ginagamit ito. 

2. The website www.lokicasino.com ("Casino", "Website", “Company”, "We", "Us", "Our") is 

owned and operated by Dama N.V., a company registered and established under the laws of 

Curaçao, with registration number 152125 and registered address at Julianaplein 36, 

Willemstad, Curaçao. Ang Dama N.V. ay may lisensyado at kinokontrol ng Antillephone N.V. 

(lisensya blg. 8048 / JAZ2020-013). 

3. Kung mayroon kang anumang iba pang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy o 

proteksyon ng iyong data, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming Data Protection 

Officer sa dpo@damacasino.com. 

4. Sa pamamagitan ng pagrehistro ng isang Player Account sa Website ay kinukumpirma mo 

ang iyong pahintulot sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa 

mga tuntunin ng Patakaran sa Pagkapribado na ito at hindi mo nais na magbigay sa amin ng 

personal na impormasyong hinihiling namin, mangyaring huwag gamitin ang website na ito. 

5. Mangyaring tandaan na ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay bumubuo ng isang 

kasunduan sa pagitan mo at ng Kompanya. Sa mga takdang panahon ay maaari kaming 

gumawa ng mga pagbabago sa Patakaran na ito. Habang gagawin namin ang aming 

makakaya upang ipaalam sa iyo ang mga naturang pagbabago, inirerekumenda namin na 

regular mong bisitahin ang aming Patakaran sa Pagkapribado. Ang iyong patuloy na 

paggamit ng Website at / o mga serbisyo nito ay nagsisilbi bilang iyong pahintulot sa 

Patakaran sa Pagkapribado. 



IMPORMASYON NA KINOKOLEKTA NAMIN 

1. Ang Personal na Impormasyon na maaaring hilingin namin para gamitin at i-proseso na 

dapat kasama, nang walang limitasyon: 

o a) Anuman sa mga impormasyon na iyong ibinibigay sa amin kapag pinupunan ang 

mga form sa aming mga pahina sa pagrehistro ng account, pati na rin ang anumang 

iba pang impormasyon na iyong isinusumite sa pamamagitan ng Website o email 

(hal. Unang pangalan at apelyido, petsa ng kapanganakan, email address, numero 

ng telepono); 

o b) Mga sulat na ginawa ninyo para sa amin sa pamamagitan ng Website, email, web 

chat o sa pamamagitan ng iba pang paraan ng komunikasyon; 

o c) Lahat ng kasaysayan ng transaksiyon ng Player Account, saan man ito naganap 

sa pamamagitan man ng (mga) Website o sa pamamagitan ng iba pang paraan ng 

komunikasyon; 

o d) Mga pag-login sa website at ang mga detalye nito, kabilang ang impormasyon ng 

trapiko, impormasyon ng lokasyon ng GeoIP, impormasyon ng browser / kagamitan, 

weblog, mga tala ng aktibidad at iba pang impormasyon sa trapiko na naitala sa 

aming system; 

o e) Ang mga dokumento at patunay na hiniling ng amin upang i-verify ang iyong 

account, upang iproseso ang mga deposito o withdrawals at pagsagawa ng mga 

anti-fraud na pagsusuri (sa aming sariling inisyatibo o ang hinihiling ng naaangkop 

na batas). Ang nasabing mga patunay ay maaaring kasama ang mga kopya ng 

pasaporte, mga slip sa pagbabayad, mga pahayag sa bangko, atbp. 

o f) Ang mga pagsali sa survey o anumang iba pang mga pagsusuri ng customer na 

maaaring isagawa namin paminsan-minsan. 

IMPORMASYON NA KINOKOLEKTA NAMIN 



1. Pinoproseso namin ang Personal na Impormasyon na nakokolekta namin mula sa iyo upang 

maihatid ang aming mga serbisyo. Sa partikular, gagamitin namin ang iyong impormasyon 

para sa mga sumusunod na layunin: 

o a) Pagproseso ng iyong taya at transaksyon. Kasama dito ang iyong paggamit ng 

mga credit card at mga online na sistema ng pagbabayad; 

o b) Pagbibigay sa iyo ng laro at iba pang mga serbisyong pansamantala na iyong 

hinahangad mula sa aming Website; 

o c) Pagbibigay sa iyo ng customer support, tulad ng pagtulong sa pag-set up at 

pamamahala ng iyong account; 

o d) Pagkilala at pagsasagawa ng kinakailangang mga pagsusuri sa pagpapatunay; 

o e) Ang pagbibigay sa rehistradong mga manlalaro ng impormasyon tungkol sa aming 

mga alok na promosyon, o pagbibigay ng impormasyong pang-promosyon mula sa 

aming napiling mga kasosyo sa negosyo, mga kasama at kaakibat (kung ang mga 

manlalaro ay partikular na pumayag sa pagtanggap ng naturang mga gamit pang 

tinda); 

o f) Ang pagsunod sa mga ligal na responsibilidad, kabilang ang pagsunod sa anti-

money laundering (AML) at pagsunod laban sa batas na financing of terrorism (CFT); 

o g) Pagsubaybay at pagsisiyasat ng mga transaksyon para sa mga layunin na 

maiwasan ang pandaraya, pang-aabuso sa mga termino, pag-launder ng pera at iba 

pang mga ilegal o hindi regular na mga aktibidad sa paglalaro; 

o h) Pag-aaral ng mga kalakaran ng parokyano sa pamamagitan ng mga pagsusuri ng 

mga pag-aaral sa merkado (ang pakikilahok sa mga survey ay hindi sapilitan at 

maaari na lagi mong pumiliin na huwag makibahagi); 

o i) Pagsasagawa ng pananaliksik at pagsusuri ng istatistika ng mga pinagsama-

samang impormasyon. 



KOMUNIKASYON SA MARKETING 

1. Maliban na lamang na kung napili mong hindi tumanggap ng mga pang-promosyonal na 

materyales, maaari naming gamitin ang iyong Personal na Impormasyon, kasama ang iyong 

email address at numero ng telepono, upang maipadala sa iyo ang mga komunikasyon sa 

pagmemerkado tungkol sa mga produkto, serbisyo at promosyon. Maaaring kabilang dito 

ang impormasyon tungkol sa mga produkto at serbisyo mula sa aming mga kasosyo sa 

negosyo, tulad ng mga taga-bigay ng laro ng casino.Sa tuwing napagpasyahan mong ihinto 

ang pagtanggap ng naturang materyales mula sa marketing at advertising, maaari mong 

piliin na huwag sumama sa pamamagitan ng setting ng Player Account o sa pamamagitan 

ng pakikipag-ugnayann sa aming customer support sa support@lokicasino.com. 

2. Bilang karagdagan, tandaan na sa pamamagitan ng pagtanggap ng anumang premyo mula 

sa paligsahan o panalo mula sa amin, pumapayag ka sa paggamit ng iyong pangalan at / o 

palayaw para sa layunin na pag-aanunsiyo at promosyonal nang walang karagdagang 

kabayaran, maliban kung ito ay ipinagbabawal ng batas. 

PAGKUHA NG PERSONAL NA IMPORMASYON 

1. Hindi kami mangongolekta ng anumang Personal na Impormasyon tungkol sa iyo nang hindi 

mo alam. Gayunpaman, maaari kaming awtomatikong makakolekta ng ilang impormasyon 

tungkol sa iyo kung saan kusa mong binibigay ang mga ganoong impormasyon sa 

pamamagitan ng paggamit ng aming mga serbisyo at sa pamamagitan ng iyong mga 

pakikipag-ugnayan sa amin. 

2. Maaari rin kaming makatanggap ng mga ligal na Personal na Impormasyon mula sa mga 

online vendor at service provider, tulad ng mga kompanya na nangangasiwa ng pag-iwas sa 

pandaraya. Bilang karagdagan, nananatili kaming may karapatan na makipag-ugnayan sa 

mga serbisyong ibinibigay ng third-party upang magbigay ng suportang teknikal, upang 

maproseso ang iyong online na mga transaksyon at mga pinagkukunan ng nilalaman ng 

laro. 



3. Mangyaring unawain na maaari kaming mabigyan ng access sa anumang impormasyon na 

kusa mong ibinigay sa mga vendor, service provider at mga third-party na nangangasiwa ng 

serbisyo sa e-commerce. Huwag kang magalala dahil gagamitin at pangangalagaan namin 

ang anumang Personal na Impormasyon na aming nakuha, tulad ng itinakda sa Patakarang 

ito. Ang anumang impormasyon na iyong ibinigay ay ibubunyag lamang sa mga third-party 

sa labas ng Kumpanya alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, at gagawin naming 

ang mga naayong gawin at anumang kinakailangang hakbang upang matiyak na ang aming 

mga kasunduan sa mga tagabigay ng serbisyo na third-party ay palaging protektahan ang 

iyong pribadong impormasyon. 

MGA TATANGGAP NG DATA 

1. Maaari naming ipasa ang impormasyon na ibinigay mo sa amin sa iba pang mga indibidwal 

sa loob ng aming kaakibat na mga kumpanya at sa aming mga kasosyo sa negosyo. 

Kasama sa mga kumpanyang ito ang aming pangunahing kumpanya, ang kanilang mga 

pangunahing at lahat ng mga sangay nitong mga kumpanya, pati na rin ang iba pang mga 

kumpanya na kasama naming magnegosyo at nagtataglay ng mga mahahalagang 

kasunduan. Ang pagproseso ng data ng iyong impormasyon ay maaaring isagawa ng Dama 

N.V. o ng ibang kumpanya sa pangkat ng mga kumpanya, na maaaring gumamit ng third 

party upang matupad ang mga pangangailangan sa pagproseso ng data. 

2. Ang mga empleyado ng Kumpanya, mas partikular ang Data Protection Officer, Opisyal ng 

Laundering ng Pera, Pagbabayad at Anti-Fraud analyst, Mga ahente ng Customer Support, 

Mga miyembro ng koponan ng Pagpapanatili ng Customer, mga tagapamahala ng player na 

VIP pati na rin ang iba pang napiling empleyado, ay dapat ding magkaroon ng access sa 

iyong Personal na Impormasyon para sa layunin ng pagsasakatuparan ng kanilang mga 

tungkulin at pagbibigay sa iyo ng tulong. 

3. Ang aming mga empleyado na may access, o nauugnay sa pagproseso ng personal na 

impormasyon ng manlalaro, ay pumirma ng mga kasunduan sa kumpidensyal na 

rerespetuhin ang kumpidensyal na katangian ng impormasyon ng player alinsunod sa 

naaangkop na paglalaro, proteksyon ng impormasyon at batas sa pagkapribado. 



4. Upang mabigyan ka ng isang mahusay na serbisyo, kami at / o ang aming mga 

tagapagbigay ng serbisyo ay maaaring mangailangan ng paglipat ng iyong personal na 

impormasyon mula sa isang bansa patungo sa isa pa sa mga miyembro ng European Union 

(EU) at European Free Trade Association (EFTA) na rehiyon at din sa ilang mga data 

processors na maaaring nakabase sa labas ng European Economic Area (EEA). 

Samakatuwid, sa pamamagitan ng pag-browse sa Website at pakikipag-ugnayang 

elektroniko sa amin, kinikilala mo at sumasang-ayon ka sa sa aming (o sa aming mga 

supplier o sub-contractors) pagproseso ng iyong impormasyon sa mga bansang ito. Dapat 

naming palaging gamitin ang aming pinakamahusay na pagsisikap upang matiyak na ang 

iyong impormasyon at impormasyon ay ginagamot nang ligtas at alinsunod sa Patakaran sa 

Pagkapribado na ito. 

PAGPAPALABAS NG DATA PARA SA THIRD PARTY 

1. Hindi naming binebenta o pinapa-arkila ang iyong personal na impormasyon sa mga third 

parties. 

2. Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon kung hinihiling ng batas, 

regulasyon, o iba pang ligal na pagpapatawag o mandamyento. Maaari rin naming ibunyag 

ang iyong personal na impormasyon sa isang regulasyon o ahensya na nagpapatupad ng 

batas kung naniniwala kami na kinakailangan ito upang maprotektahan ang mga lehitimong 

interes ng Kumpanya, ng mga customer nito o anumang third party. 

3. Ang personal na impormasyon ay ibubunyag lamang sa mga third party sa mga sumusunod 

na kaso: 

a) Kung kami ay naatasang gawin ito dahil sa batas; 

b) Kung ang Website ay kailangang magbahagi ng impormasyon sa mga nagpo-proseso ng 

pagbabayad upang mapadali ang mga transaksyon sa pagbabayad alinsunod sa kanilang 

mga patakaran sa pagkapribado; 

c) Upang sumunod sa aming mga ligal at tungkulin na regulasyon at responsibilidad sa may-

kaugnayang awtoridad sa paglilisensya at awtoridad sa regulasyon pati na rin ang lahat ng 

mga tungkulin at responsibilidad na nakapaloob sa ilalim ng anumang iba pang naaangkop 



na batas at sa anumang iba pang naaangkop na mga regulator sa ibang mga nasasakupan; 

d) Kapag naniniwala ang Kumpanya na ang pagsisiwalat ay kinakailangan upang 

protektahan ang Kumpanya o kaligtasan ng manlalaro, o ang kaligtasan ng iba, para mag-

imbestiga ng pandaraya, o tumugon sa kahilingan ng gobyerno; 

e) Kung ang aming mga marketing service providers ay nangangailangan ng impormasyon 

upang maisagawa ang kanilang mga gawain; 

f) Sa anumang iba pang mga third party na may paunang pahintulot ng manlalaro na gawin 

ito. 

4. Gumagamit kami ng mga taga-proseso na third-party upang maiproseso ang nakatakdang 

personal na impormasyon para sa amin. Sinusuportahan ng nasabing mga service provider 

ang Website, lalo na ang may kaugnayan sa pag-host at pagpapatakbo ng mga website, 

marketing, analytics, pagpapabuti ng mga website, at pagpapadala ng mga email newsletter. 

Titiyakin naming na ang paglilipat ng Personal na Impormasyon sa mga tatanggap ay 

sumusunod sa naaangkop na Batas ng Proteksyon ng Impormasyon at ang parehong mga 

obligasyon ay ipinataw namin sa mga taga-proseso ay siya ring nakapataw sa amin sa ilalim 

ng kani-kanyang Kasunduang sa Pag-Serbisyo. 

5. Ang aming mga website ay maaari ring magkaroon ng mga tampok na social media (hal. " 

share " o " like " na mga pindutan). Ang mga nasabing tampok ay ibinibigay ng mga third-

party platform ng social media tulad ng Facebook. Kung saan nakokolekta ang mga 

impormasyon sa ganitong paraan, ang pagproseso nito ay pinamamahalaan ng patakaran 

sa privacy ng kani-kaniyang mga platform ng social media. 

6. Bilang karagdagan sa itaas, maaari rin naming ilabas ang personal na impormasyon kung 

kami ay mabibili ng ibang bagong kumpanya. Kung ang Kumpanya ay sumailalim sa 

anumang mga pagbabago sa istraktura nito tulad ng isang pagsasanib, pagbili ng ibang 

kumpanya o isang bahagyang pagbili, malamang na ang personal na impormasyon ng 

aming mga customer ay isasama sa loob ng pagbebenta o paglipat. Kami, bilang bahagi ng 

aming Patakaran, ay ipaalam namin sa aming mga manlalaro sa pamamagitan ng email 

bago maapektuhan ng naturang paglipat ng personal na impormasyon. 



7. Mangyaring tandaan na ang aming nilalaman ay maaaring mag-dugtong sa mga website na 

third party upang magbigay ng mga kaugnay na sanggunian. Kami ay hindi mananagot para 

sa naturang nilalaman na galing sa labas, na maaaring maglaman ng hiwalay na mga 

patakaran sa pagkapribado at mga pagsisiwalat sa pagproseso ng imposrmasyon. 

PAGPAPANATILI NG DATA 

1. Tulad ng nakasaad sa ilalim ng aming Mga Tuntunin at Kundisyon parehong, ikaw at ang 

Casino ay maaaring magpasya na i-sarado ang iyong Player Account sa anumang oras. 

Kasunod ng pagsasara ng iyong account, papanatilihin namin ang iyong personal na 

impormasyon sa aming talaan hangga't hinihiling ng batas. Ang impormasyon na ito ay 

gagamitin lamang kung kinakailangan ito ng mga karampatang awtoridad sa mga kaso ng 

mga katanungan tungkol sa mga rekord sa pananalapi at piskal, pandaraya, money 

laundering o pagsisiyasat sa anumang iba pang ilegal na aktibidad. 

2. Dapat mong tandaan na dahil sa mga regulasyon ng anti-money laundering ang mga 

lisensyadong palaruan sa ilalaim ng hurisdiksyon ng European Union, obligado kaming 

panatilihin ang personal na impormasyon ng mga manlalaro na isinumite sa panahon ng 

pagrehistro at anumang impormasyon na naipasa sa panahon ng pagpapatakbo namin ng 

isang Player Account sa loob ng pinakmababa na limang taon mula sa huling transaksyon 

ng player o pagsasara ng account. Samakatuwid, ang mga kahilingan para sa pagbura bago 

lumipas ang panahong ito ay hindi maaari. 

SEGURIDAD NG IYONG DATA 

1. Kinikilala namin na sa pagkolekta at pagproseso ng iyong Personal na Impormasyon para sa 

mga layunin ng pamamahala ng iyong Player Account, kami ay nasasaklaw ng mahigpit na 

mga probisyon sa ligal na proteksyon ng personal na impormasyon. 

2. Dahil dito, sinisikap naming protektahan ang iyong personal na impormasyon at iginagalang 

ang iyong pagkapribado alinsunod sa pinakamahusay na mga kasanayan sa negosyo at 

naaangkop na mga regulasyon. Nakatuon sa pagbibigay ng ligtas na serbisyo sa mga 



manlalaro, gagawin namin ang lahat ng makatuwirang pag-iingat upang matiyak na ang 

lahat ng impormasyon na iyong isinumite sa amin ay mananatiling ligtas. 

3. Ang Mga Account ng Player ay mapapasok lamang sa pamamagitan ng natatanging ID at 

password ng manlalaro. Maaari ka ring magtakda ng two-factor authentication (2FA) bilang 

karagdagang proteksyon mula sa hindi awtorisadong paggamit ng iyong account. Ikaw ang 

may pananagutan sa pagpapanatiling kompidensiyal ang impormasyon ng iyong pag-login at 

tiyaking hindi ito makukuha ng ibang tao. 

PAKIKIPAG-UGNAYAN SA AMIN 

1. Maaari kang laging makipag-ugnayan sa amin patungkol sa Patakaran na ito na kung nais 

mong: 

a) Kumpirmahin ang kawastuhan ng personal na impormasyon na nakolekta namin tungkol 

sa iyo; 

b) Magtanong tungkol sa aming paggamit ng iyong personal na impormasyon; 

c) Ipinagbawal ang paggamit ng iyong impormasyon para sa mga direktang layunin sa 

marketing; 

d) Baguhin o iwasto ang anumang impormasyon na iyong ibinigay sa amin (sa mga ganitong 

kaso ay dapat kang magbigay ng anumang katibayan na maaaring makatuwirang hinihiling 

namin upang magawa ang mga pagbabagong ito). Tandaan na bawal na magbigay sa amin 

ng maling impormasyon tungkol sa iyo at responsibilidad mong tiyakin na palagi kaming na-

update sa iyong tamang impormasyon. 

2. Nagtalaga kami ng isang data protection officer ("DPO") na responsable sa pangangasiwa 

ng mga katanungan na may kaugnayan sa patakaran ng pagpribado na ito. Kung mayroon 

kang anumang mga katanungan tungkol sa patakaran ng pagpribado na ito, mangyaring 

makipag-ugnayan sa DPO sa dpo@damacasino.com. 

3. Bilang karagdagan, ayon sa Artikulo 77 ng GDPR, mayroon kang karapatang maghain ng 

reklamo na may kaugnayan sa iyong pagproseso ng data sa isang awtoridad sa 

pangangasiwa, lalo na sa Member State ng iyong nakaugalian na tirahan, lugar ng trabaho o 

lugar kung saan isang di-umano'y paglabag ay naganap. 



PATAKARAN PARA SA COOKIE 

1. Kapag binisita mo ang aming Website, awtomatikong kinokolekta ng aming system ang 

impormasyon tungkol sa iyong pagbisita, tulad ng iyong browser, IP address, at ang nagre-

refer na website. Ang pagkolekta na ito ay maaaring gawin kaaalinsabay ng aming mga 

platform providers at kasosyo. Maaari kaming tumanggap mula sa kanila ng pangkalahatang 

demograpiko o impormasyon ng paggamit ng aming mga bisita sa Website. Hindi namin 

ginagamit ang awtomatikong nakolekta na impormasyon upang makilala ka nang personal 

nang hindi tumatanggap ng karagdagang pahintulot. 

2. Upang makolekta ang impormasyon na pinag-uusapan ay gumagamit kami ang mga cookies 

at mga katulad na kasangkapan sa pagsubaybay. Ang mga cookies ay maliliit na mga text 

files na iniimbak sa iyong computer o kagamitan kapag binisita mo ang aming mga web 

page. Ang ilan sa mga cookies ay mahalaga para gumana ang Website; ang iba ay 

nagpapabuti sa iyong karanasan sa Website at tinutulungan kaming maghatid ng mas 

mahusay na serbisyo. Nasa ibaba ang mga uri ng cookies na ginagamit namin at ang 

kanilang mga layunin. 

REQUIRED COOKIES: 

1. paganahin ang nabigasyon at pangunahing pag-paandar ng mga website, hal., pag-access 

sa mga lugar ng miyembro sa Website. 

FUNCTIONAL COOKIES: 

1. payagan kaming pag-aralan ang iyong paggamit ng website at ang iyong mga pagpipili sa 

website (hal. ang iyong session key, wika, o rehiyon), upang mai-save namin ang mga 

setting na ito at makapag-alok sa iyo ng isang mas nakakangkop sa sarili na karanasan. 

ADVERTISING COOKIES: 

1. payagan kaming sukatin kung gaano kabisa ang nilalaman ng aming marketing. Ang mga 

cookies na ito ay ibinigay ng aming mga kasosyo upang subaybayan ang mga pagbisita sa 

website at mga bagong pagrerehistro ng player na dahil sa pag-aanunsiyo. Hindi namin 

ibinahagi ang iyong personal na impormasyon (tulad ng pangalan o email) sa mga kaakibat 



na kasosyo maliban sa impormasyon ng pagbisita sa site na direktang na kinokolekta ng 

naturang Advertising Cookies. Gayunpaman ang impormasyon ng pagbisita sa site ay 

maaaring maiugnay sa iba pang personal na impormasyon na nakolekta sa pamamagitan ng 

iba pang mga mapagkukunan ng mga providers. Ang panghuling pagproseso ng panlabas 

na impormasyon ay pinamamahalaan ng mga abiso sa pagpribado at mga patakaran ng 

mga third-party provider na ito. 

2. Bilang karagdagan sa itaas, gumagamit kami ng mga iba pang third party service providers 

na naglalagay din ng mga cookies sa Website na ito, upang maihatid ang mga serbisyo na 

ibinibigay sa amin. Kasama sa mga serbisyong ito, ngunit hindi limitado dito ay, tumutulong 

sa amin upang mapagbuti ang iyong karanasan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa iyong 

aktibidad sa Website, pagsukat ng pagiging epektibo ng Website at ang pagiging epektibo 

ng aming mga kampanya sa marketing. 

3. Karamihan sa mga online browser ay awtomatikong tumatanggap ng cookies. Kung gusto 

mo, posible na hadlangan ang ilan o lahat ng cookies, o tanggalin ang mga cookies na 

naitakda sa pamamagitan ng pagbabago sa setting ng iyong browser. Gayunpaman, 

inirerekumenda namin na huwag mong hadlangan o tanggalin ang iyong cookies dahil 

maaari nitong higpitan ang iyong paggamit ng aming Website. 

MGA LARO NG NETENT 

1. Kapag naglaro ka ng mga laro sa casino na binuo ng NetEnt, nalalapat din ang Patakaran sa 

Pagkapribado ng NetEnt. Ang patakarang ito ay matatagpuan sanarito. 

 

https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/
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