Betano България – мнение и оценка за букмейкъра

Betano е международен букмейкър, основан през 2016 година в Кипър. В момента
оперира в Кипър и Гърция под името Stoiximan, както и в няколко други
европейски държави, сред които Германия и Португалия. Тази компания придоби
големи успехи на международната сцена благодарение на големият избор от
залози, удобните методи за плащане и разбира се, добър съпорт. Освен това,
Betano.bg предлага и мобилно приложение, което да удовлетвори всички ваши
желания. С какво Бетано изпъква сред другите брандове в страната ни, ще
разберете сега.
История на Бетано
Betano е добре познато име в спортните среди в съседните Гърция и Румъния.
Компанията спонсорира няколко елитни гръцки отбора, както и румънската елитна
дивизия – Лига 1.
Първият си лиценз компанията получава през 2016 година, издаден в Малта.
След това преминава през процес на сертифициране от няколко регулативни
органи, а документите сочат, че компанията е напълно безопасна и честна.
2019 година той печели „Най-добър букмейкър за мобилно устройство“.
Опитът и успехите на компанията подтикнаха тя да търси развитие в още
Европейски държави, като една от целите е България.
Дизайн на букмейкъра Бетано
Популярността на Бетано е наистина заслужена. Компанията разполага с удобна
и иновативна платформа, която да отговори на изискванията дори на найвзискателните клиенти. Началната страница е изградена просто, като е даден
достъп до основните раздели, които се предлагат – Спорт, на Живо, Казино и
Казино на живо.
Началната страница зарежда със спортната секция, където имате достъп до
всичко необходимо само на няколко клика разстояние.
Как да си направим регистрация в Betano
Услугите, които букмейкърът предлага са обвързани със създаването на своя
Betano регистрация. Направата на Бетано акаунт ще ви даде възможност да
играете за реални суми и да залагате на всички събития и хазартни игри
предложени в сайта.
Регистрация в Betano.bg можете да си направите като достъпите формата за
отваряне на сметка. Това става лесно, тъй като в горният десен ъгъл на
началната страница е поместен съответния бутон. След това трябва да
последвате няколко лесни стъпки:

•
•
•
•
•
•

Посочете електронна поща или изберете използването на акаунт във
Фейсбук;
Ако предпочете да ползвате профил във Фейсбук ще се наложи да
попълните данните си после;
Избирайки имейл ще бъдете прехвърлени към подробната регистрационна
бланка;
Първите полета касаят избирането на ваше уникално потребителско име и
парола;
Следва да въведете вашите две имена, пол, както и дата на раждане;
Остава да попълните вашето гражданство, както и да предоставите
мобилен телефон за връзка и ЕГН;

Накрая остава единствено да въведете адреса си и дадете съгласие с Общите
условия и Политиката за поверителност на сайта.
Активиране на профила в Betano
След като завършите регистрацията ще е необходимо да активирате акаунта си,
като това се случва чрез SMS и имейл потвърждение. На посочените поща и
мобилен телефон ще бъдат изпратени съобщения, съдържащи уникален цифров
код, който да добавите в съответните полета. След това ще имате свобода да
използвате пълният потенциал на вашата сметка.
Верификация
Betano изисква да преминете и през процес на верификация на профила си, преди
да изтеглите пари от платформата за първи път. Верификацията представлява
потвърждение на вашите лични данни пред екипа на букмейкъра. Това става като
предоставите снимка на личен документ, с който да потвърдите, че въведените от
вас данни принадлежат именно на вас.
Верифицирането става през профила ви, където ще бъдете отведени в специална
страница, която изисква от вас да прикачите изображения на лична карта,
шофьорска книжка или паспорт. Предоставените снимки ще бъдат разгледани от
екипа на сайта и ако всичко мине наред, процесът ще бъде успешен.
Верифицирането на нова сметка е стандартен процес на всеки букмейкър. Той
цели да потвърди вашата самоличност, като така се намалява драстично риска от
финансови или друг тип измами. Всеки един служител, отговорен за обработката
на подобен тип заявки има необходимите документи за обработка на лични данни.
Също така платформата поддържа високи нива на сигурност, което означава, че
всички дадено от вас дотук се намира в сигурни ръце.
Изисквания към новите клиенти
Изискванията, които платформата има към новите си клиенти не са много, но
тяхното спазване е задължително, ако искате да се предпазите от бъдещи
проблеми. Първото и най-важно е да се запознаете с правилата и условията за

използването на сайта. Вие трябва да се съгласите с тях по време на вашата
регистрация, но ние ви съветваме да изчетете всичко, за да няма неприятни
изненади в бъдеще.
Освен това, Betano ви задължава да предоставите реалните си данни. Тоест
нямате право да използвате имена, адрес и др. на трети лица. Ако това стане,
няма да можете да преминете процесът по верификация и вашият профил ще
остане неизползваем.
Проблеми можете да си създадете и с използването на програми, които променят
IP адреса ви, като например Proxy сървъри или VPN мрежи. Betano.bg разполага с
българска версия, която е лицензирана и напълно законна. Съветваме ви да
използвате нея, а не да достъпвате до чуждестранните версии на сайта,
предложенията са напълно еднакви и рискът не си заслужава.
Трето, но не на последно място по важност е и това, че вие нямате право на
повече от един акаунт. Ако създадете няколко акаунта в платформата, това със
сигурност може да създаде повече проблеми, отколкото ползи.
Бетано.бг има право да закрие вашият акаунт без предупреждение при съмнения
за нарушаване на правилата, така че бъдете внимателни.
Betano Спортни Залози
Едно от най-големите предимства на Betano е разнообразието от спортни залози.
Компанията предлага над 350 000 спортни събития всяка година. Видовете спорт
налични в платформата са над 30, като всеки един от тях предлага срещи и
турнири от цял свят.
•
•
•
•
•

Американски футбол
Бадминтон
Бейзбол
Баскетбол
Бокс

•
•
•
•
•

Шах
Крикет
Колоездене
Дартс
eSports

•
•
•
•

Футбол
Формула 1
Голф
Хандбал

•
•
•
•

Хокей на лед
MMA
MotoGP
Политика

•
•
•
•
•
•
•

Ръгби
Снукър
Специални
Тенис на маса
Зимни спортове
Плажен волейбол
Футзал

•
•
•

Тенис
Волейбол
Water Polo

•
•

Моторни спортове
Снукър

Бетано букмейкър предлага също и редица възможности за залог.
Алтернативните пазари включват голям избор от залози на корнери, европейски и
азиатски хендикап, точен резултат, залози на полувремена, картони и други.
Тенис любителите също могат да се възползват от по-нестандартни възможности
като общ брой сетове и други.
Коефициентите, които платформата предлага също са изключителни. Betano
предлага по-високи ставки от средните, тъй като маржът на букито е значително
по-нисък. Освен това, тук имате възможност да затваряте залозите си, да
комбинирате пазари и още много други.
Betano Live Залози
Със сигурност залозите в реално време предлагат голяма тръпка и са сред
основните забавления на залагащите. Именно затова Betano предлага и цяла
секция за залози на живо. Покритието на спортните събития които можете да
следите в реално време е около 90%. Предложенията не се ограничават само до
най-популярните спортове – live залози можете да правите на много други спортни
дисциплини.
Изборът от пазари също не е малък – тук забелязваме, че отново разполагаме с
богат избор от маркети, които да покрият всички събития по терена. Имайте
предвид, че коефициентите тук са динамични и в началото вашият електронен
фиш ще ви попита при евентуална промяна при коефициентите на вашите
селекции. Разбира се, тази опция не е задължителна и можете да я изключите по
всяко време.
Виртуалното поле също е едно от полезните опции, които се предлагат в
платформата. Можете да се възползвате от нея при голяма част от двубоите.
Виртуалното поле ви дава възможност да следите всичко случващо се по терена.
Имате на разположение и статистика в реално време, която може да ви даде
ценни насоки за вашият залог.
Пряко предаване (Live Streaming)
Освен залозите на живо имате на разположение и още една полезна функция –
пряко предаване. Чрез нея можете да проследите мачовете на вашите любими
спортисти или отбори, както и мачовете на които сте заложили с картина в реално
време. Тази опция е налична само за регистрираните потребители. Тя ви дава
възможност да гледате на живо различни спортни дисциплини. Качеството на
картината е с много добро качество, няма пикселизация или прекъсвания. Найдоброто в случая е, че видео предаването няма забавяне, което означава, че ще

можете да реагирате бързо, ако нещо се случи на терена и да изпреварите
събитията с вашите залози.
Затвори залог (Cash Out)
Кеш аут е много полезен инструмент, който ще ви предпази от нежелани
резултати. Той предлага затваряне на вашият залог както в случаите в които той е
печеливш, така и когато смятате, че ще загубите. Кеш-аут ви дава възможност да
уредите своите залози преди края на събитието, а букмейкърът ще ви предложи
сума, която да приемете. Ако нещата се стичат според очакванията ви, можете
предсрочно да освободите по-голяма сума от залога ви, а ако нещата се объркат
– ви дава възможност да минимизирате загубите като върнете част от заложената
сума.
Създай залог (Bet Builder)
Betano Създай залог е също е изключително полезна функция. Тя ви дава
възможност да комбинирате няколко пазара на едно и също събитие. Ако
например прогнозирате високорезултатен двубой с над 2.5 гола и подозирате кой
ще бъде първият голмайстор в срещата – то имате възможност да обедините
двете селекции в един залог. Комбинирането на залози ще повиши значително
ставките, тъй като работят на принципа на множествените залози. Имайте
предвид обаче, че всички пазари трябва да бъдат печеливши, за да бъде успешен
залога.
Залози на Електронни спортове (eSports)
Електронните спортове, които добиха огромна популярност през последните
няколко години доведе до широкото им разпространение в платформите за залог.
Разбира се, бетано като уважаващ себе си букмейкър предлага множество
възможности за залог на различни електронни игри, сред които:
•
•
•
•

CS:GO
League of Legends
FIFA
Dota 2 и др.

Събитията, които виждаме в раздела на Бетано включва турнири от цял свят.
Освен големите международни срещи обаче, можем да срещнем и по-малки
локални състезания. Така изборът от събития става още по-голям.
Разнообразие срещаме и при маркетите. Освен стандартните пазари за краен
победител можем да намерим и пазари за първа кръв, изиграни карти, хендикап,
първи кил, точен резултат и много други.
Електронните спортове са сред най-желаните за залог на живо. Точно затова и
Betano.bg предлага широко покритие на събитията на живо. Повечето от тях
можете да наблюдавате и в реално време.

Betano Казино
Разбира се, залозите на спорт не са за всеки. Следенето на информация,
коефициенти и пазари със сигурност може да се стори трудно и именно за тези
хора са подходящи хазартните игри.
Betano Casino е една от най-големите казино зали, които сме срещали сред
българските оператори. Разделът можете да достъпите от началната страница – в
горното меню.
Бетано ще ви посрещне с множество предложения на различни хазартни игри – те
наброяват над 600. Само слот ротативките тук са над 500, а освен тях
забелязваме и множестов игри на маса, игри с джакпоти, MegaWays и много други
категории.
Сред огромното разнообразие от предложения Betano.bg Казино ви дава
възможност да филтрирате игрите, които ви интересуват. В дясната част на
раздела ще намерите най-популярните сред потребителите тематики за игри.
Казиното разполага още и с вградена търсачка, чрез която бързо да достигнете до
желаните от вас заглавия. Можете да избирате игрите и според софтуерния
производител.
Като стана дума за софтуерните провайдъри – тук със сигурност ще останете
впечатлени. Бетано казино разчита на световноизвестни имена, които осигуряват
хазартните забавления в платформата. Сред имената, които е откриете тук
фигурират големи компании като:
•
•
•
•
•

iSoftBet
CT Gaming
EGT Interactive
Pragmatic Play
Spribe

Всяка една от ирите в платформата можете да играете безплатно чрез вградените
демо версии. Така можете да прецените дали ви харесва дадено заглавие, както и
да опитате късмета си без да рискувате реални пари.
Казино на живо
Другата интересна опция – Live Casino ви дава опцията да играете популярни
казино игри в реално време. Възможностите в казиното тук включват блекджек,
рулетка, покер и бакара, както и различни нестандартни заглавия сред които са
игрите Crazy Time, както и предложения със зарове. Предлагат се още и различни
вариации.
Игрите са подбрани така, че да бъдат подходящи не само за напреднали играчи,
но и за начинаещи. Правилата са лесни за научаване, често има и насоки.

Лобито в Betano Казино на живо предлага множество стаи, като единственото
изискване е да изберете стая със свободни места. Всяка една от стаите се
ръководи от обучено крупие, което да ръководи играта и да приема вашите
залози. Разполагате и още с чат на живо за всяка казино зала.
Казиното на живо се отличава с изключително качество на картината и високата
резолюция. Предаванията вървят гладко, няма забавяния в действията, както и
пикселизация или накъсване на стрийма дори при по-слаба интернет връзка. Това
се дължи отново на професионалистите, които отговарят за софтуерната
поддръжка в платформата. Това са Evolution Gaming и Ezugi.
Betano Бонуси
Ако до момента не сте останали впечатлени, то със сигурност ще сте когато
научите за Betano bonus за нов клиент. Промоциите, които се предлагат на
всички новорегистрирани потребители в платформата са две – за спорт и казино.
Освен тях, можете да се насладите и на редица различни оферти след вашата
регистрация.
Betano Начален Бонус Спорт
Betano бонус за спорт е една от главните оферти, които се предлагат в сайта. За
да се възползвате от бонусът е необходимо да направите депозит в платформата
на букмейкъра, а в замяна ще получите 100% бонус до 300 лв. Освен началната
промоция ще получите и допълнителни до 30 лева под формата на безплатен
залог. Средствата по бонуса и безплатният залог към него ще бъдат начислени
във вашата Betano сметка веднага след депозирането.
За да се възползвате от офертата е нужно да депозирате средства на стойност
над 10лв., а за да я усвоите не се изисква специален Betano бонус код.
Сумата на безплатният залог пък зависи от размера на вашият депозит:
•
•
•

За депозит между 10 и 49.99лв. – 10лв. безплатен залог
За депозит между 50 и 99.99лв. – 20лв. безплатен залог
За депозити над 100лв. – 30лв. безплатен залог

Средствата, които ще получите като безплатен залог нямат изисквания за
превъртане.
Офертата обаче върви с някои изисквания, които се налага да изпълните, за
да усвоите офертата:
•
•
•

Необходимо е да превъртите сумата на депозита + тази на получения бонус
общо 5 пъти
За условията се считат само залози с коефициент над 1.50.
Залози уредени чрез кеш-аут не се считат към условията за превъртане

•
•
•

Залози на Азиатски пазари, Точен резултат, Първо полувреме/Краен
Резултат или противоположни залози не се считат към изискванията.
Изчислението на условията за превъртане се счита от момента на
уреждане на залога, а не в момента на поставянето му.
Залозите на отменени или отложени събития също не участва в условията
по бонуса.

За да се справите с офертата разполагате с 30 дни. Депозитите, реализирани
чрез платежните методи Skrill и Neteller не се считат за квалифициращи.
Начален Бонус Казино
Betano Бонус Казино е другата оферта, която очаква новите потребители,
направили регистрация в платформата. Офертата за нов клиент в казиното на
Бетано е в размер на 100% от началният ви депозит и достига до 1200лв. Освен
нея вие ще получите и до 120 безплатни завъртания.
За да се възползвате от бонусът е необходимо отново да депозирате най-малко
10лв. като не се изисква бетано бонус код. Количеството безплатни завъртания
които ще получите пък зависи изцяло от депозираната от вас сума, както следва:
•
•
•

Депозит между 10 и 49.99лв. – 40 безплатни врътки
Между 50 и 99.99лв. – 80 безплатни врътки
Над 100лв. – 120 безплатни врътки

Бонус завъртанията, които ще получите в платформата нямат допълнителни
изисквания за превъртане. Имате ограничение обаче за тяхното използване – те
ще бъдат активни само на Sweet Bonanza от Pragmatic Play.
За получените промоционални средства пък ще се наложи да изпълните
някои изисквания:
•
•
•
•
•

За да усвоите офертата е необходимо да направите превъртане на
депозита + получената сума общо 12.5 пъти.
За условията на превъртане допринасят само казино слотове, видео
слотове и игри на маса в раздел Казино.
Различните игри допринасят с различна стойност за превъртането – слот
игрите допринасят на 100%, а игрите на маса с 20%.
Максималните средства за единичен залог са 5лв. за ротативки и 50лв. за
игри на маса.
Срокът за изпълнение на поставените условия е 14 дни от датата на
кредитирането им.

Тук депозитите, реализирани със Skrill и Neteller също няма да се считат за
квалифициращи.

Live Casino Cashback
Седмичен Cashback 10% до 100лв. очаква всички почитатели на хазартните игри
на живо в платформата на Betano. За да се възползвате от офертата трябва да
сте играли през периода от 3:00 в понеделник до 2:59 на следващия понеделник.
Офертата е валидна за всички маси на Evolution в живото казино на Betano.
Средствата, които сте получили като Кешбек се равняват на 10% от вашите нетни
загуби в казиното на живо до 100лв.
Минималната стойност на средствата, които можете да получите е 5лв.
Възстановените средства по тази оферта нямат допълнителни изисквания за
превъртане.
Betano Мобилно приложение
Едно от предимствата на Бетано е, че разполагате с Betano mobile app, който се
предлага за всички операционни системи за телефон или таблет.
Букмейкърът е разработил както удобно Betano Мобилно приложение, така и
мобилна версия.
Betano Приложение за Android
Операционната система на Google е сред най-разпространените в световен
мащаб и Betano се е съобразил с това, като е разработил апликация за Android.
За да изтеглите приложението е необходимо да посетите официалния сайт на
Бетано, откъдето да изтеглите .apk файла. За да можете да го инсталирате на
телефона си обаче, той ще ви попита дали искате да позволите изтеглянето от
други източници. Това разрешение можете да зададете от менюто „Сигурност“ в
настройките на вашия телефон.
Бетано Апликация за iOS
IOS е другата масово използвана операционна система и Betano се е погрижил
всеки потребител използващ iPhone или iPad да разполага с приложение. За
щастие процесът тук е много по-лесен. Можете да посетите официалния сайт, но
можете да изтеглите Betano мобилното приложение и от App Store. Тук не е
необходимо да задавате специални разрешения, натискането на бутона е
достатъчно, за да се свали и инсталира апликацията на вашето устройство.
Мобилна версия на Betano
Ако имате телефон или таблет, който не поддържа една от двете операционни
системи, които споменахме, то можете да използвате и Betano Мобилна версия.
Тя е налична през браузър и можете да я използвате без значение от марката и
модела на вашият смартфон или таблет. Просто влизате в сайта на бетано и

можете да се насладите на цялата гама от продукти, които компанията предлага.
Единствената разлика, която ще откриете е в дизайна на сайта, всичко останало е
същото.
Една от най-положителните черти на мобилната версия на Betano е факта, че тя е
с адаптивен дизайн – това означава, че дори да използвате устройство с по-голям
екран, тя пак ще бъде също толкова удобна и интуитивна.

