BILAGA C

- Spelkonceptbeskrivning för spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino,
enligt 5 kap. 7 § spellagen (2018:1138) ver 1.0
1. Spelutbud - Ange de spel ansökan avser
Namn på spel

Insats

Högsta vinstvärde

Beskrivning för respektive spel som ansökan avser ska bifogas

Försäljning genom ombud

JA

NEJ

2. Krav på konsumentskydd
Finns det rutiner och bemanning för hantering av klagomål och andra frågor om de spel som ansökan avser?

JA

NEJ

För det fall sökanden avser att öppna ett spelkonto för sina registrerade spelare finns det regler och rutiner
för hantering av spelkonto?

JA

NEJ

3. Spelregler

Spelregler för respektive spel som ansökan avser ska bifogas.

Värdeautomater

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

4. Spelsystem

Adressuppgifter där spelsystemet är placerat
Adress/Lägenhetsnummer

Postnummer

Ort

Land
Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa beskrivas och bifogas ansökan.
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BILAGA C
- Spelkonceptbeskrivning för spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino,
enligt 5 kap. 7 § spellagen (2018:1138) ver 1.0

Vägledning
Punkt 1. Spelutbud
Sökanden ska med fullständiga beskrivningar av respektive spel beskriva de spel som ansökan avser. Beskrivningen för respektive spel ska vara så detaljerad och så
precis att spelmyndigheten kan göra en bedömning av
spelformen, spelet, förutsättningarna för spelet som ska
vara lämpligt ur allmän synpunkt och bedrivas på ett
sunt och säkert sätt.

Punkt 4. Spelsystem
Spelsystem ska vara placerat/placerade i Sverige. Ange
adress och uppgifter till var spelsystem är placerade.

En licens för statligt spel att tillhandahålla spel på en
värdeautomat på andra platser än ett kasino får ske i
samband med hotell- och restaurangverksamhet, om
det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller i samband med bingo.

Om spelsystemet är placerat på flera platser än vad det
finns plats för på blanketten ska dessa anges och bifogas spelkonceptbeskrivningen.

Värdet av en insats i ett spel på en värdeautomat på
andra platser än ett kasino får uppgå till högst 1/7000
prisbasbelopp. Värdet av en vinst från ett sådant spel
får uppgå till högst 100 gånger värdet av insatsen i spelet.

1.
2.

Ett spelsystem får under vissa förutsättningar, se 16
kap. 2 § spellagen, vara placerade utanför Sverige. Sökanden måste då begära undantag för placeringen i
samband med ansökan om licens hos Spelinspektionen.

Bilagor som ska bifogas spelkonceptbeskrivningen
Beskrivning av respektive spel
Spelregler för respektive spel

Om försäljning ska erhållas genom ombud ska ombudsverksamheten beskrivas och bifogas ansökan.
Punkt 2. Krav på konsumentskydd
En licenshavare ska informera en spelare om vilka
spel som erbjuds, kostnaderna för deltagande och vart
spelaren kan rikta frågor eller klagomål. Minderårigas
deltagande i spel och problemspelande ska förebyggas
och motverkas. Vidare ska spelen vara rättvisa och pålitliga, vinster från spelen ska betalas ut och spelreglerna
ska vara klara, tydliga och lättillgängliga. En spelare ska
också kunna framföra klagomål rörande spelen direkt
till licenshavarna och kunna få svar på frågor och synpunkter. Därför finns det krav på att det finns rutiner
och bemanning av en kundtjänst för hantering av klagomål och andra frågor.
Punkt 3. Spelregler
Spelregler för samtliga spel som ansökan avser ska bifogas. Även regler för eventuella bonusspel ska beskrivas.
Av spelreglerna ska det tydligt framgå hur spelen går
till.
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