Bilaga 1.1
Åländska avvikelser från ATG:s spelregler
Avseende vadhållning på hästar på Åland så gäller följande avvikelser från ATG:s vid var tid
gällande spelregler, inklusive eventuella vid var tid gällande tillämpliga tilläggsregler (nedan
gemensamt “Spelreglerna”). Spelreglerna, som är avgiftsfria, finns tillgängliga på
www.paf.ax/atg.
Spelutbud
Det noteras att Ålands Penningautomatförening (“Paf”) inte erbjuder samtliga av de i
Spelreglerna nämnda spelformerna och heller inte har någon skyldighet att göra det.
Information om vid var tid gällande spelutbud finns hos de åländska ombuden. Det noteras även
att åländska kunder inte kan spela via ATG:s webbtjänst utan endast genom Pafs åländska
ombud.
Valuta och insatser
Det som i Spelreglerna regleras avseende kronor och ören skall avseende vadhållning på Åland
omvandlas till motsvarande belopp i euro och cent. För gällande lägsta vinstbelopp se
www.paf.ax/atg.
Minsta insats per spelform i euro:
Spelform

Min. insats

Vinnare

1.00€

Plats

1.00€

Komb

0.50€

Tvilling

0.50€

Trio

0.20€

Lunch Dubbel

0.50€

Dagens Dubbel

0.50€

V4

0.24€

V5

0.12€

V65

0.12€

V64

0.12€

V75

0.06€

GrandSlam 75

0.12€

V86

0.03€

Kupongavgifter
Paf förbehåller sig rätten att ta ut en s.k. kupongavgift från samtliga kunder. Kupongavgiften
består av tre delar. En avgift per 1) spel, 2) andel och 3) utbetald vinst. Avgiften är en
procentuell avgift som baserar sig på insatsens/vinstsummans storlek upp till ett max tak.
Vinstutbetalningar
Vad som i kapitel 6 §§ 1-3 i Spelreglerna regleras avseende vinstutbetalning skall ersättas av
texten nedan.
§1

Vinstutbetalningar

Vinstutbetalning påbörjas när resultatet och vinstuträkningen definitivt har fastställts och
offentliggjorts.
Efter det att vinstutbetalning har påbörjats, kan vinstuträkningen inte ändras. Om
vinstutbetalning har påbörjats i strid mot bestämmelserna i 1 kap. §§ 17, 21–22 i Spelreglerna
gäller emellertid vad som sägs nedan i stycke tre.
För spelformerna Vinnare, Plats, Dagens Dubbel, Tvilling, Komb, Trio, V4, V5, V65, V64, V75,
V86 och GS75 skall vinstutbetalningen avbrytas och ny vinstuträkning göras, under
förutsättning att ny vinstuträkning kan påbörjas inom 10 minuter efter att utbetalningen startats
dock längst fram till starten av nästkommande lopp eller klass.
§2

Vinstberättigande spelkvitto

Spelkvitto, giltigt ID (ID-kort, pass eller körkort) och IBAN bankkontonummer skall uppvisas vid
samtliga vinstutbetalningar.
Vinst utbetalas mot att vinstberättigande spelkvitto lämnas in inom 30 dagar efter
tävlingsdagen.
§3

Inlösen av vinst

Vinstutbetalningar upp till 500 euro betalas kontant av ombuden på Åland.
Vinstutbetalningar som överstiger 500 euro utbetalas till kundens bankkonto av Paf. Inlösen av
vinstkuponger sker vid Pafs reception, Lövdalsvägen 8 i Mariehamn, vardagar mellan kl 8:30
och 16.

§4

Förlorat spelkvitto

Vid förlorat spelkvitto bör kunden kontakta Pafs reception på Lövdalsvägen 8 i Mariehamn,
vardagar mellan klockan 8:30 och 16.00.
Kunden får i receptionen fylla i ett formulär mot vilken vinsten sedan verifieras av Paf. För det
fall att Paf inte på ett betryggande sätt kan utföra en sådan verifiering har Paf rätt att neka
utbetalning av vinst och kunden har då ingen rätt till någon vinst eller annan ersättning.
Spel äldre än sex (6) månader kan inte verifieras av Paf och eventuella vinster härrörande från
sådana spel kan således inte lösas in.
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