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Regulamin Odpowiedzialnej Gry 

forBET Zakłady Bukmacherskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej 

jako „forBET”), będący podmiotem legalnie prowadzącym działalność w zakresie urządzania gier 

hazardowych urządzanych przez sieć Internet, wdraża niniejszy Regulamin odpowiedzialnej gry, w celu 

zapewnienia ochrony Uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu. 

I INFORMACJE OGÓLNE 

1. forBET jest legalnie działającym podmiotem urządzającym gry hazardowe – zakłady wzajemne 

bukmacherskie przez sieć Internet. Informacje o forBET i udzielonym zezwoleniu dostępne są na 

stronie www.iforbet.pl w zakładce „Pomoc” sekcja „Legalny Polski Bukmacher”. 

2. Informacje o sposobie kontaktu z forBET są dostępne na stronie www.iforbet.pl w zakładce 

„Kontakt”. 

3. Regulamin, na podstawie którego forBET urządza zakłady wzajemne przez sieć Internet (dalej jako 

„Regulamin Gry”) jest dostępny na stronie www.iforbet.pl w zakładce „Pomoc” sekcja 

„Regulamin”. 

4. forBET informuje, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, 

w zakładach wzajemnych uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. 

5. Informacje o ryzyku związanym z hazardem oraz nazwy instytucji świadczących pomoc osobom 

z problemami hazardowymi wraz z linkami do stron tych instytucji dostępne są na stronie 

www.iforbet.pl w zakładce „Pomoc” sekcja „Dla uzależnionych”. 

6. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do gier hazardowych – zakładów wzajemnych urządzanych 

przez forBET przez sieć Internet. 

II PROCEDURA WERYFIKACJI UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA PRZEZ UCZESTNIKÓW GRY 

1. forBET weryfikuje ukończenie 18. roku życia w toku procedury zakładania konta gracza (eKonta) 

poprzez: 

a) wymóg podania daty urodzenia, a także numeru PESEL, w przypadku osób posiadających 

nadany ten numer i weryfikacje przez forBET podanych danych poprzez sprawdzenie zgodności 

podanej daty urodzenia z numerem PESEL oraz na zasadach określonych w lit. c, 

b) wymóg złożenia oświadczenia przez osobę zakładającą eKonto, co do prawdziwości podanych 

danych, w tym jej wieku, 

c) weryfikację podanych danych dotyczących wieku z danymi zawartymi w dokumencie 

potwierdzającym tożsamość przedstawionym przez osobę zakładającą eKonto – przy 

zakładaniu eKonta stałego lub przekształcania eKonta tymczasowego w eKonto stałe. 

2. W przypadku zakładania eKonta z wykorzystaniem opcji, o której mowa w pkt III ust. 6, weryfikacja 

wieku Uczestnika gry odbywa się na podstawie danych uzyskanych przez system bankowości 

elektronicznej. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1-2, w przypadku wątpliwości, co do danych osoby zakładającej 

eKonto, forBET może skontaktować się z nią, w tym telefonicznie, celem ich wyjaśnienia, jak też 

żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. 

http://www.iforbet.pl/
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III PROCEDURA REJESTRACJI UCZESTNIKA GRY NA EKONCIE UCZESTNIKA GRY 

JAKO WARUNEK ROZPOCZĘCIA I PROWADZENIA GRY 

1. Zgodnie z Regulaminem Gry, w zakładach wzajemnych urządzanych przez forBET przez sieć 

Internet wziąć w nich można udział jedynie po uprzednim zalogowaniu się do eKonta 

tymczasowego lub stałego, którego otwarcie poprzedza prawidłowa, uproszczona lub pełna 

rejestracja na stronie internetowej forBET www.iforbet.pl oraz procedura weryfikacji danych 

osobowych i wieku Uczestnika gry, określona w niniejszym regulaminie. 

2. W celu dokonania prawidłowej rejestracji Uczestnik gry musi poprawnie wypełnić formularz 

uproszczonej albo pełnej rejestracji, znajdujący się na stronie internetowej forBET www.iforbet.pl. 

Ponadto, w celu założenia eKonta stałego Uczestnik gry zobowiązany jest przesłać czytelny 

skan/zdjęcie lub okazać dokument potwierdzający tożsamość (forBET może odmówić 

zaakceptowania innego dokumentu niż dowód osobisty lub paszport), którego numer i serię podał 

w formularzu rejestracji. Koniecznym warunkiem uproszczonej lub pełnej rejestracji jest 

wypełnienie wszystkich wymaganych (obowiązkowych) pól formularza uproszczonej lub pełnej 

rejestracji. 

3. Skan lub fotografia dokumentu potwierdzającego tożsamość, o którym mowa w ust. 2, musi być 

czytelna oraz musi umożliwiać weryfikację tożsamości i wieku Uczestnika gry, jak również 

potwierdzać dane podane w formularzu rejestracji. Inne dane, z wyjątkiem daty ważności 

dokumentu tożsamości, mogą być przez Uczestnika gry zasłonięte lub wykreślone. Dodatkowo 

skan lub fotografia dokumentu tożsamości powinny być kolorowe oraz zawierać obrys dokumentu 

widoczny w całości. 

4. W formularzu rejestracji eKonta, należy podać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, 

numer PESEL (o ile został nadany), obywatelstwo(a) i państwo urodzenia, numer i serię 

dokumentu tożsamości, adres zamieszkania i poczty elektronicznej oraz numer telefonu sieci 

telefonii komórkowej. forBET może żądać także podania innych danych, jeżeli obowiązek ich 

ustalenia (pozyskania) przez forBET będzie wynikał z powszechnie obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów określających zakres 

danych, które forBET ma obowiązek archiwizować w związku z urządzaniem zakładów 

wzajemnych przez sieć Internet i przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu. Założenie eKonta będzie wymagać także określania loginu do eKonta 

oraz ustawienia hasła ochronnego spełniającego podane wymogi bezpieczeństwa. 

5. Do założenia eKonta niezbędne jest złożenie odpowiednich oświadczeń, a w szczególności 

oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Gry oraz oświadczenia o ukończeniu 

18. roku życia i innych związanych z obowiązkami forBET wynikających z powszechnie 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, w tym regulujących 

przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także oświadczenie 

o prawdziwości podanych danych i złożonych oświadczeń. 

6. forBET może udostępnić metodę pozyskania lub weryfikacji danych Uczestnika gry, bez 

konieczności przesyłania lub okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, o którym mowa 

w ust. 2, polegającą na uzyskaniu lub potwierdzeniu całości lub części danych Uczestnika gry 

poprzez system bankowości elektronicznej. Weryfikacja, w sposób określony w zdaniu 

poprzednim, będzie przeprowadzona po wyborze tej metody przez Uczestnika gry. Niezależnie od 

zweryfikowania danych Uczestnika gry, metodą, o której mowa w zdaniu pierwszym, forBET może 

http://www.iforbet.pl/
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żądać przesłania dokumentów potwierdzających te dane, w tym skanu lub fotografii, o której 

mowa w ust. 3. 

7. forBET może uzależnić aktywacje (otwarcie) eKonta zarówno stałego jak i tymczasowego od 

podania (wprowadzenia) kodu aktywacyjnego przesłanego na numer telefonu lub adres poczty 

elektronicznej (e-mail) podany w formularzu rejestracji lub aktywacji linkiem aktywacyjnym 

przesłanym pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracji. 

8. Po dokonaniu prawidłowej uproszczonej lub pełnej rejestracji oraz po aktywacji, zgodnie z ust. 7 

– jeżeli jest stosowana, Uczestnik gry może zalogować się na eKonto tymczasowe lub stałe, 

podając swój login i hasło ochronne. Dopiero po prawidłowym dokonaniu wyżej wymienionych 

czynności możliwe jest rozpoczęcie i prowadzenie gry. 

9. eKonto stałe posiada wszystkie funkcjonalności, jak też okres jego aktywności nie jest ograniczony. 

Natomiast eKonto tymczasowe: 

a) będzie aktywne przez okres wskazany przez forBET, jednak nie dłuższy niż 30 dni, po którego 

upływie zostanie zawieszona jego funkcjonalność w zakresie zawierania zakładów wzajemnych, 

a tym samym ograniczona wyłącznie do logowania i przeglądania historii zawartych zakładów 

wzajemnych, 

b) posiada ograniczenia określone w Regulaminie Gry, a w szczególności brak możliwości 

dokonywania wypłat oraz limit łącznej kwoty środków pieniężnych wpłaconych przez 

Uczestnika gry, celem doładowania eKonta tymczasowego, wynoszący 6.000 złotych. 

10. Uczestnik, w każdym czasie, może dokonać przekształcenia eKonta tymczasowego w konto stałe, 

co wymaga uzupełnienia danych wymaganych do założenia eKonta stałego i przedstawienia 

dokumentów je potwierdzających. Do przekształcenia eKonta tymczasowego w eKonto stałe 

stosuje się odpowiednio postanowienia o zakładaniu eKonta stałego. 

11. forBET nie przesyła niezamówionej informacji handlowej (marketingowej), na adres powiązany z 

eKontem, które uległo zawieszeniu, zgodnie z ust. 9 lit. a. 

12. forBET ma prawo odmówić utworzenia eKonta, zawiesić utworzone eKonto, ograniczyć 

funkcjonalność eKonta, zablokować eKonto lub je zamknąć w przypadkach określonych 

w Regulaminie Gry. Uczestnik gry może zamknąć eKonto na zasadach określonych w Regulaminie 

Gry. 

IV MECHANIZMY UMOŻLIWIAJĄCE UCZESTNIKOM GRY KONTROLĘ SWOJEJ AKTYWNOŚCI 

NA STRONIE INTERNETOWEJ WYKORZYSTYWANEJ W GRZE HAZARDOWEJ 

1. Uczestnik gry po zalogowaniu się do eKonta, ma możliwość zapoznawania się z historią: 

a) wpłat dokonanych na eKonto tymczasowe lub stałe oraz wypłat z eKonta stałego wraz 

z podaniem daty transakcji, jej typu, statusu oraz kwoty wpłaty lub wypłaty; 

b) zawartych zakładów wzajemnych wraz ze wskazaniem daty zakładu, numeru kuponu, typu 

zakładu, jego kwoty oraz statusu; 

c) historię czasu aktywności Uczestnika gry na eKoncie. 

2. Uczestnik gry może kontrolować swoją aktywność również poprzez ustawienie na swoim eKoncie 

limitów, polegających na wskazaniu: 

a) kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na grę; 

b) kwoty stawki jednego zakładu wzajemnego; 
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c) czasu spędzanego na grze, rozumianego jako czas od zalogowania się przez Uczestnika gry na 

eKonto do czasu wylogowania z niego, niezależnie od rzeczywistego czasu obejmującego 

czynności związane z zawieraniem zakładów wzajemnych. 

3. Limity dotyczące czasu i środków pieniężnych, o których mowa w ust. 2, mogą być ustawiane 

w systemie dziennym i miesięcznym. 

4. Uczestnik gry jest zobowiązany do ustawienia limitów, o których mowa w ust. 2, przy pierwszym 

logowaniu do eKonta. 

5. Uczestnik gry uprawniony jest do dokonania zmiany określonych poprzednio limitów, o których 

mowa w ust. 2, przy czym zmniejszenie danego limitu następuje niezwłocznie, a jego zwiększenie 

jest dokonywane nie wcześniej niż: 

a) po upływie dwudziestu czterech godzin od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika 

gry – w przypadku pierwszego żądania zwiększenia przez Uczestnika gry danego limitu, 

b) po upływie tygodnia od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika gry – w przypadku 

drugiego żądania zwiększenia przez Uczestnika gry danego limitu, 

c) po upływie trzech miesięcy od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika gry – 

w przypadku trzeciego i każdego kolejnego żądania zwiększenia przez Uczestnika gry danego 

limitu. 

6. Na eKoncie forBET udostępnia zegar aktywności odmierzający i pokazujący czas aktywności 

Uczestnika gry, liczony od momentu zalogowania się do eKonta do momentu wylogowania 

z eKonta oraz informacja o wysokości ustawionych przez Uczestnika gry limitów, o których mowa 

w ust. 2. 

7. Po osiągnięciu co najmniej jednego z ustanowionych limitów, o których mowa w ust. 2, Uczestnik 

gry nie jest w stanie kontynuować gry. 

8. Uczestnik gry ma możliwość: 

a) samozawieszenia, czyli ustanowienia przerwy w grze na okres co najmniej 24 godzin, jednak 

nie dłużej niż na 89 dni, 

b) samowykluczenia, czyli wykluczenia się z gry na okres co najmniej 90 dni. 

9. Dyspozycja samozawieszenia oraz samowykluczenia jest nieodwołalna w okresie 

samozawieszenia lub samowykluczenia. 

10. Na ustanowiony okres samozawieszenia lub samowykluczenia, forBET blokuje Uczestnikowi gry 

możliwość zawierania zakładów wzajemnych przez jego eKonto – pozostałe funkcjonalności 

eKonta pozostają aktywne, w tym w szczególności możliwość logowania i wypłaty środków 

pieniężnych zgromadzonych na eKoncie oraz przeglądanie historii zakładów wzajemnych. 

Możliwość zawierania zakładów wzajemnych zostanie przywrócona dopiero po upływie okresu 

samowieszenia lub samowykluczenia. 

11. Jeżeli Uczestnik gry zgłosi żądanie ustanowienia samowykluczenia na okres dłuższy niż 3 lata, 

wówczas, forBET, po upływie okresu 3 lat, może zamknąć eKonto tego Uczestnika gry. 

W przypadku zamknięcia eKonta w sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, uznaje się, że okres 

samowykluczenia został ustanowiony na okres do momentu zamknięcia eKonta. 

12. Ustawienie oraz zmiana limitów oraz samozawieszenia i samowykluczenia, o których mowa 

odpowiednio w ust. 2 i ust. 8, następuje na podstawie stosownej dyspozycji Uczestnika gry, 

złożonej: 

a) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: pomoc@iforbet.pl, 

b) poprzez komunikator (tzw. forBET chat / Live chat) udostępniony na stronie internetowej 

forBET – www.iforbet.pl, 

mailto:pomoc@iforbet.pl
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oraz po dokonaniu weryfikacji jego danych osobowych. 

13. forBET może udostępnić, w panelu eKonta, mechanizm samodzielnego ustawienia i zmiany przez 

Uczestnika gry limitów oraz samozawieszenia i samowykluczenia na określony czas, o których 

mowa odpowiednio w ust. 2 i ust. 8. Mechanizm wskazany w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza 

nadzoru Spółki nad wprowadzonymi ustawieniami lub zmianami. 

14. forBET może udostępnić także dodatkowe mechanizmy umożliwiające Uczestnikom gry kontrolę 

swojej aktywności. 

V MECHANIZMY UNIEMOŻLIWIAJĄCE UCZESTNIKOM GRY, GRĘ PO WYCZERPANIIU 

ŚRODKÓW NA EKONCIE UCZESTNIKA GRY 

Warunkiem niezbędnym do zawarcia zakładu wzajemnego przez Uczestnika gry jest posiadanie na jego 

eKoncie środków pieniężnych w wysokości pozwalającej na zawarcie konkretnego zakładu 

wzajemnego. Brak środków pieniężnych na eKoncie Uczestnika gry, uniemożliwia zawarcie zakładów 

wzajemnych – forBET stosuje blokady uniemożliwiające prowadzenie gry „na debet”, jak też nie 

kredytuje Uczestników gry w inny sposób. 

VI ZAPEWNIENIE OCHRONY MAŁOLETNICH PRZY SPOSOBIE PREZENTACJI INFORMACJI 

HANDLOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

1. forBET zapewnia ochronę małoletnich przy sposobie prezentacji informacji na stronie 

internetowej forBET – www.iforbet.pl poprzez stosowanie procedury weryfikacji wieku, o której 

mowa powyżej, oraz zapewnienie, że treść prezentowanych informacji handlowych nie jest 

kierowana do małoletnich, nie wykorzystuje wizerunku małoletnich, nie odbywa się przy udziale 

małoletnich, nie wywołuje skojarzeń z nauką, jak również nie zachęca do rejestracji małoletnich. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, przy pierwszym wejściu na stronę internetową forBET – 

www.iforbet.pl wyświetlana jest informacja, że strona zawiera informację przeznaczone dla osób 

dorosłych, jak też jej wyświetlenie wymaga potwierdzenia ukończenia 18. roku życia. 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone po zatwierdzeniu tych zmian 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

 

Zarząd „forBET Zakłady Bukmacherskie” Sp. z o.o. 

 

 

Powyższy regulamin odpowiedzialnej gry został zatwierdzony na podstawie art. 15i ust. 2 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych decyzją z dnia 1 września 2022 r. nr DAG11.6847.7.2022 r. 
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