Kaughasartmängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada:
 Hasartmängus osalemiseks kasutatavad Interneti-aadressid (sealhulgas IP aadresside vahemik),
telefoni numbrid ja muud kontaktandmed
 Andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja
mängijate vahel
 Juhatuse liikme poolt allkirjastatud mängureeglid, mis sisaldavad:
 hasartmängukorraldaja ärinime ja olemasolu korral registrikoodi;
 mängu kirjeldust, sealhulgas osalemise tingimusi ja korda;
 võidu saamise tõenäosust, selle arvulise väljendamise võimatuse korral võitja ja võidu
suuruse määratlemise reegleid;
 võitude väljaandmise kohta, korda ja lõpptähtaega;
 mängijate esitatavate pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega
 Teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta:
 Millist mänguplatvormi (tarkvara ja tootja) kasutatakse ja millised mänge hakatakse
pakkuma.
 MTA poolt tunnustatud sõltumatu eksperdi sertifikaat mängude ja mänguplatvormi kohta, mis
peab kinnitama, et:
 hasartmängu tulemuse selgitamise juhuslikkust ei tohi saada mõjutada
hasartmängukorraldaja ega mõni teine isik
 hasartmängu mängimisel olulist tähtsust omavad andmed säilitatakse mängu katkemise
korral, olenemata katkestuse põhjusest (soovitatavalt 2a)
 mängu katkestused, mängu tulemused ning mängusüsteemis tehtud muudatused
registreeritakse
 tagama, et keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on
suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast.
 Info serverite kohta:
 Serverite asukoht: aadress ja haldaja ettevõte nimi.
 Kinnitus, et kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldav server
säilitab andmeid mängija registreerimise, isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise,
vanusepiirangust kinnipidamise kontrollimise, hasartmängu mängimise piirangu
kontrollimise, mängusessiooni algatamise ning sisse- ja väljalogimise kohta
(soovitatavalt 2 aastat).
 Kinnitus, et peetakse arvestust iga mängija poolt tehtud panuste, hasartmängukorraldaja kontole
panuste tegemiseks tehtud maksete, mängijale tehtud tagasimaksete ja väljamakstud võitude
kohta.
 Kirjeldus, kuidas ja mis hetkel toimub mängijate isikusamasuse tuvastus.
 Kirjeldus, kuidas tagatakse hasartmänguseaduses § 34 välja toodud vanusepiirangu kontrolli ja
takistatakse nendel hasartmängude mängimine
 Kirjeldus, mis hetkel ja kuidas tehakse hasartmängu piiranguga isikute nimekirja kontroll.
 Ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest sh. kirjeldus
kuidas tagatakse, et ei kasutata abivahendeid, mis võimaldavad endale või teistele hasartmängus
eelise loomist või mängu tulemuse selgitamise juhuslikkuse takistamist ja välistama nende
osalemise hasartmängus.
 Teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt
isikuandmete kaitse seadusele.
 Info maksete vastu võtmise ja väljamaksmise kohta, mis sisaldab:



Kinnitust, et on tagatud panuste ja hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks
tehtud maksete vastuvõtmine üksnes sama mängija arvelduskontolt.
 Kinnitust, et on tagatud väljamaksete tegemine üksnes samale arvelduskontole, millelt
mängija on teinud hasartmängukorraldaja kontole makse hasartmängus panuste
tegemiseks.
 Krüptovaluuta ja makseteenuste vahendajate kasutamise puhul kirjeldust, kuidas
tõendatakse, et makse on tehtud mängijale kuuluvalt kontolt.
 Kirjeldus, kuidas on täidetud kaughasartmängu mängijate kaitse meetmed, mis on toodud
hasartmänguseaduse § 55 lg 1-2,4.
Õnnemängu ja toto mängukoha puhul on kohustuslik elektroonilise hasartmängu aruandluse teenuse
olemasolu. Teenus peab olema testitud ja töökorras enne korraldusloa otsuse andmist.
Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda kaughasartmängu korraldamise tingimustega, mis on
kohustuslikuks täitmiseks: Kaughasartmängu korraldamise tingimused.

