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REGULAMIN 
forBET czat 

 
 

§ 1 Zakres Regulaminu 
Regulamin określa zasady korzystania z forBET czat. 
 

§ 2 Definicje 
1. Przez poniższe zwroty pisane w Regulaminie duża literą, niezależnie od formy i liczby, należy rozumieć: 

1) forBET – forBET Zakłady Bukmacherskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
adres ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000263257, posiadającej NIP 5482487290, której akta rejestrowe są 
przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2.667.000,00 złotych; 

2) forBET czat – usługa pozwalająca na wymianę, w czasie rzeczywistym, wiadomości tekstowych pomiędzy 
Uczestnikami; 

3) Regulamin – niniejszy Regulamin forBET czat; 
4) Uczestnik – osoba fizyczna, która ma założone internetowe konto w portalu www.iforbet.pl umożliwiające 

zawieranie zakładów wzajemnych oferowanych przez forBET przez sieć Internet; 
2. Tytuły paragrafów maja jedynie znacznie pomocnicze i nie wpływają na interpretacje Regulaminu. 
 

§ 3 forBET czat 
1. forBET czat jest bezpłatną usługą oferowaną Uczestnikom przez forBET dostępną w portalu znajdującym się pod 

adresem www.iforbet.pl. 
2. forBET czat może być udostępniony Uczestnikom na wybranych przez forBET stronach (podstronach) portalu, 

o którym mowa w ust. 1. Na każdej stronie (podstronie) forBET czat może działać niezależnie od czatu 
działającego na innej stronie (podstronie). 

3. forBET może w każdej chwili, bez uprzedzenia, jak również bez podania przyczyny, zawiesić świadczenie usługi 
forBET czat, jak również zakończyć jej oferowanie. 

4. Wypowiedzi Uczestnika na forBET czat poprzedzane są podaniem jego imienia oraz pierwszej litery nazwiska 
albo nick’a w przypadku, gdy forBET umożliwi Uczestnikowi wybór nicka (pseudonimu), pod którym będzie się 
wypowiadać w ramach forBET czat. 

5. W dyskusji na forBET czat może brać udział także przedstawiciel forBET, którego wypowiedzi są poprzedzone 
określeniem zawierającym co najmniej zwrot „forBET”. 

 
§ 4 Zasady korzystania z forBET czat 

1. forBET czat służy do prowadzenia dyskusji na temat wydarzeń, na które forBET oferuje zakłady wzajemne oraz 
na temat oferowanych przez forBET zakładów, w tym kursów, typów i promocji (cel forBET czat). 

2. Użytkownik nie może korzystać z forBET czat w sposób naruszający dobre obyczaje, jak też w innym celu niż 
określony w ust. 1, a w szczególności Użytkownik nie może na forBET czat: 
1) umieszczać treści pornograficznych, nawołujących, propagujących, pochwalających przemocy lub 

nienawiść, a w szczególności rasową, etniczną, wyznaniową lub ze względu na pochodzenie, treści 
naruszających dobra osobiste innych osób trzecich oraz innych treści sprzecznych z prawem lub w celu 
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w tym skarbowego; 

2) umieszczać jakichkolwiek ofert, a także treści reklamowych lub promocyjnych nie dotyczących oferty forBET, 
a zwłaszcza ofert kredytów i pożyczek; 

3) umieszczać treści dotyczących poglądów politycznych; 
4) umieszczać wielokrotnie tej samej wiadomości lub o zbliżonej treści, jak też linków do stron internetowych 

znajdujących się poza domeną www.iforbet.pl; 
5) umieszczać treści naruszających dobre obyczaje, a zwłaszcza używać słów powszechnie uznanych za 

wulgarne, obraźliwych lub mogących być uznane za nękające innych Użytkowników; 
6) prosić, żądać lub w jakikolwiek inny sposób dążyć do udostępnienia przez innych Użytkowników 

jakichkolwiek danych ich dotyczących, za wyjątkiem danych wynikających z wykorzystania forBET czat 
zgodnie z celem określonym w ust. 1, to jest danych takich jak opinia o ofercie forBET, kursie, typach, 
promocjach, itp. a w szczególności Użytkownik nie może dążyć do udostępnienia przez innych Użytkowników 
danych osobowych, haseł do komputera lub innych urządzeń, danych związanych z ich systemem 
bankowości lub płatności, a zwłaszcza kodów pozwalających zalogowanie się do takiego systemu lub 
autoryzowania transakcji, w tym kodów Blik. 
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3. Użytkownik nie może korzystać z forBET czat w sposób, który może powodować utrudnienie w działaniu portalu 
pod adresem www.iforbet.pl lub korzystanie z niego przez innych Użytkowników, a także z wykorzystywanego 
przez nich oprogramowania. 

 
§ 5 Odpowiedzialność Uczestnika i forBET 

1. Uczestnika forBET czat jest wyłącznie odpowiedzialny za treści przez niego umieszczone w forBET czat. 
2. forBET nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Uczestnika w forBET czat, w tym ich 

wykorzystanie przez innego Uczestnika. 
 

§ 6 Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika 
1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, forBET może zablokować Uczestnikowi możliwość 

korzystania z forBET czat: 
1) na okres 24 godzin – w przypadku pierwszego naruszenia; 
2) na okres 7 dni – w przypadku drugiego naruszenia; 
3) na okres 30 dni – w przypadku trzeciego naruszenia; 
4) bezterminowo – w przypadku czwartego naruszenia. 

2. Oprócz przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 4, niezależnie od ilości naruszeń, forBET może bezterminowo 
zablokować Uczestnikowi możliwość korzystania z forBET czat w przypadku: 
1) rażącego naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub regulaminu, na podstawie którego forBET urządza 

zakłady wzajemne zarówno przez sieć Internet, jak i w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych; 
2) naruszenia przez Uczestnika § 4 ust. 2 pkt 6, bez względu na stopień naruszenia; 
3) podejrzenia wykorzystania forBET czat, w celu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 

3. W przypadku zablokowania Uczestnikowi możliwości korzystania z forBET czat na czas oznaczony (ust. 1 
pkt 1 - 3), forBET automatycznie odblokowuje Uczestnikowi możliwość korzystania z forBET czat w ciągu 24 
godzin od upływu odpowiedniego okresu blokady. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, forBET może zablokować możliwość korzystania z forBET czat 
Uczestnikowi, który nie może zawierać zakładów wzajemnych oferowanych przez forBET, w szczególności w 
związku z zawieszeniem albo samowykluczeniem określonym w stosowanym przez forBET regulaminie 
odpowiedzialnej gry, w okresie, gdy Uczestnik nie może zawierać zakładów wzajemnych. Postanowienie ust. 3 
stosuje się odpowiednio. 

 
§ 7 Blokada forBET czat, a możliwość udziału w zakładach wzajemnych 

Zablokowanie Uczestnikowi możliwości korzystania z forBET czat pozostaje bez wpływu na jego uprawnienia 
i obowiązki określone w regulaminach, na podstawie których forBET urządza zakłady wzajemne zarówno przez sieć 
Internet, jak i w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych, a w szczególności Uczestnik może obstawiać 
zakłady, dokonywać wpłat, jak też wypłat wygranych – za wyjątkiem sytuacji opisanych w tych regulaminach. 
 

§ 8 Zmiana Regulaminu 
1. forBET zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie. 
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik korzystający z forBET czat jest informowany o zmianie Regulaminu 

poprzez zamieszczenie zmienionej wersji Regulaminu w portalu www.iforbet.pl. forBET dołoży starań, aby 
zmieniony Regulamin był dostępny Uczestnikom korzystającym z forBET czat na 7 dni przed datą wejścia w 
życie. 

3. Jeżeli Uczestnik chce przestać mieć możliwość korzystania z forBET czat lub nie akceptuje zmienionego 
Regulaminu wówczas zobowiązany jest do przesłania wniosku o zablokowanie dostępu do forBET czat, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@iforbet.pl. W przypadku wypłynięcia wniosku, forBET 
niezwłocznie blokuje Uczestnikowi możliwość korzystania z forBET czat. Nie złożenie wniosku najpóźniej w dniu 
poprzedzającym wejście w życie zmienionego Regulaminu jest równoznaczne zaakceptowaniem zmienionego 
Regulaminu. 

 
§ 9 Postanowienia różne 

1. Każdy Uczestnik może zgłaszać uwagi dotyczące forBET czat za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
pomoc@iforbet.pl. 

2. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z forBET czat jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 roku. 


