
Casino spelbolag med Svensk licens → Allt du behöver veta!
Ny spellag + tillfällig spellag, vad gäller egentligen? Vi går igenom allt du behöver veta om Casino
spelbolag med Svensk licens.

Det har hänt en hel del hos Svenska online casinon sen 2019.

Först fick vi en helt ny spellag och innan de Svenska operatörerna ens hann anpassa sig så chockade Corona
epidemin hela världen och i Sverige införde man snabbt nya tillfälliga regler under den här perioden för att skydda
de Svenska konsumenterna.

Jättebra, men vad är det som gäller nuförtiden egentligen? Vi går igenom allt du behöver veta om de nya tillfälliga reglerna och de
fördelar som finns med att spela hos casinon med Svensk licens.

Vad betyder den Svenska licensen?

Den Svenska licensen är på plats för att skydda Svenska konsumenter. Detta görs genom att man inför hårdare krav på
speloperatörerna och där man vidtar åtgärder för att göra operatören mer ansvarsfull.

De mest tydliga sakerna som den Svenska licensen har förändrat hos Svenska casino operatörer är:

1. Alla spelare måste ange spelgränser innan man börjar spela i casinot. Tidigare fanns bara det här verktyget men var
inte ett krav medans man numera måste ange en spelgräns innan man släpps in i casinot.

2. Alla operatörer måste ha direktlänk till stödlinjen.se, självtest och spelgränser synlig för kunderna hela tiden (även vid
scroll). Detta fanns inte alls tidigare. 

3. Max 1 bonus per kund och per licens: Casinon får numera endast erbjuda 1 bonus per kund och per licens och det
endast första gången vi gör en insättning.

Tillfälliga regler

Under juli 2020 infördes nya tillfälliga regler på grund av Corona epidemin. Dessa ska gälla fram till den 1:a januari 2021 och här
är vad som gäller under den här peridoden.

1. Max 100kr i bonus: De vanliga reglerna har alltså begränsat operatörerna till max en bonus per kund. Under Corona
epidemin begränsar man operatörerna ännu mer genom att endast låta dom erbjuda 100kr i max bonus.

2. Max insättning på 5000kr/vecka: Den nya spellagen säger ingenting om insättningsgränser men de tillfälliga reglerna
begränsar spelare från att sätta in mer än 5000kr i veckan på ett och samma casino. Lite konstigt dock för man kan ju byta
casino.

Hur påverkar allt detta Svenska spelare?

Vad exakt innebär alla dessa nya regler för en spelare och vad ska man egentligen ha koll på nuförtiden som casino kund?

Vi går igenom allt du behöver veta om spelbolag med licens och vad du bör ha koll på som spelare här nedanför.

Free spins är fortfarande heta

Free spins var Sveriges absolut populäraste casino erbjudande innan vi fick den nya spellagen. På den tiden var det free spins
utan insättning som drog till sig mest uppmärksamhet.

Nuförtiden finns inte dessa erbjudanden hos Svenska casinon. Det händer och har hänt ett fåtal gånger sen den nya spellagen
men under en väldigt kort period.

Med andra ord behöver man inte längre lägga energi på att hitta free spins utan insättning eftersom alla man hittar kommer
garanterat att vara hos casinon utan Svensk licens, vilket inte rekommenderas.

Det man nu istället ska ha koll på när det gäller free spins är vad man kallar för cashspinn. Dessa snurr får man i bonus när man
gör en egen insättning. Det attraktiva med dom är att dom saknar ett omsättningskrav vilket gör att vi kan plocka ut våra vinster så
fort vi har spelat upp våra cashspinns.

På Casinopro`s free spins sida hittar du både bäst free spins bonusar baserat på vem som ger flest snurr och en lista med alla
Sveriges cashspins erbjudanden.



Casino bonusar har bättre villkor

Casino bonusar finns kvar men som du förstår finns det inte lika mycket casino bonusar nu som förr. Kort sagt så kan vi endast
hämta ut en bonus första gången vi skapar ett konto och gör en insättning.

På grund av detta har det blivit attraktivare att hitta nya casinon i Sverige. Förr var man som spelare på jakt efter nya casinon för
att spela i en ny miljö med nya bonusar.

Numera ser man dock sällan nya casinon dyka upp i Sverige men ändå söker många spelare sig till nya casinon och detta tror vi
beror på att man helt enkelt vill hämta ut en ny bonus.

På Casinopro.se har vi gjort det enkelt för dig som spelare att både hitta nya casinon med bonusar och att hitta de bästa
bonusarna som inte har något omsättningskrav.

Omsättningskrav är nämligen nyckelordet för Svenska casino bonusar numera. Eftersom bonusarna är begränsade vill man ha
den bästa möjliga bonusen när man väl ska hämta ut en och då väljer man som Svensk spelare helst en bonus utan
omsättningskrav.

Insättningsgräns på 5000kr/veckan

Den här insättningsgränsen infördes under Corona epidemin men eftersom beslutet kom så hastigt så lyckades operatörerna inte
hitta den perfekta lösningen för detta.

Det innebär att Svenska casino operatörer har begränsat sina kunder från att sätta in mer än 5000kr i veckan (på alla produkter)
trots att de nya tillfälliga reglerna endast gäller för högrisk spel som slots.

Med andra ord skulle den som bettar kunna få spela för mer om man hade haft mer tid på sig för att lösa det här rent tekniskt.

En annan sak som man inte heller hunnit lösa är en gemensamm insättningsgräns, därför kan vi som spelare spela för 5000kr på
ett casino och sedan gå till ett annat för att även där spela för 5000kr under samma vecka.Inget som uppmannas förstås men det
är helt enkelt ett kryphål som man helt enkelt inte kan lösa tekniskt då det skulle kräva för mycket från operatörerna.

Ansvarsfullt spel är i fokus

Det här en sak som Sverige gjort ganska bra. Efter att man har registrerat sig som spelare hos ett casino så måste man sätta en
rimlig spelgräns för varje dag, vecka och månad.

Man kan så klart byta dessa gränser, men det viktiga här är att vi spelare tvingas sätta en gräns inna vi påbörjar spelet. Det är dels
bra för att vi inte ska kunna spela bort mer än vad vi har råd med men också enbart för att göra oss mer medvetna om att spela
ansvarsfullt.

Självavstängning system

Alla casinon med Svensk licens är kopplade till spelpaus.se.

Det betyder kort och gott att vi spelare när som helst kan besöka spelpaus.se och ta en paus från spelandet.

När vi gör det så blår vi utelåsta från alla Svenska casinon samtidigt. Vi kan med andra ord på mindre än en minut se till att stänga
av oss själva från allt lagligt casinospel i Sverige vilket är ganska bra för den som råkar hamna i ett spelberoende.

Lista med alla spelbolag som har Svensk licens, svår att hitta!

En sak som blivit populär bland Svenska spelare är sökningen casino med Svensk licens.

Dels så är det så att de flesta av oss helst gynnar Svenska staten samt att vi gärna vill ha säkerheten som Svenska
staten står bakom.

Men det är inte enbart på grund av detta som så många spelare runt om i Sverige regelbundet söker efter
spelbolag med Svensk licens.

Vi på Casinopro.se tror att det även beror på att det har varit så rörigt på sista tiden eftersom 100-tals casinon stängts ner.

Detta har lett till att man varje vecka har en ny lista över alla casinon med licens, vilket krånglar till det lite faktiskt.

Spelinspektionen erbjuder en lista med alla spelbolag som har fått Svensk licens på sin sida, problemet med den är dock att det
finns ganska många angivna operatörer som inte är aktiva i Sverige.

Antigen så har dom fått en licens men valt att lämna in den, dom håller på att bygga sin nya sida eller så har ett bolag fått licens för
flera av sina sajter trots att alla inte är aktiva i dagsläget.

Så en sak som man bör ha koll på som spelare numera är just det här med vilka casinon som fortfarande är aktiva i Sverige med
en Svensk licens och vilka som har stängt ner.



Detta är en sak som vi på Casinopro.se har löst genom att skapa en "Svenska casinon" sida där vi listar alla casino operatörer
med Svensk licens som är aktiva samt med en lista över alla spelbolag som har licens där vi anger hur länge bolagets licens är
aktiv och vad den gäller för.

Betalsätt är en ny hit

En sak som vuxit fram i Sverige sen den nya spellagen är efterfrågan av casinon med olika betalsätt.

Det mest populära betalsättet i Sverige har dock skapat en anning förrvirring också.

Det är nämligen så att det absolut populäraste betalsättet i Sverige är Pay N Play.

Detta är en tjänst från Trustly som möjliggör det för oss att skapa ett konto snabbt och enkelt utan krångel.

För att använda detta måste vi även ha ett mobilt BankID med vilket vi verifierar oss med.

Och...på grund av det är så många fördelar med dessa casinon samt många iblandade faktorer har Svenska spelare förvirrats en
anning av olika termer som casino utan konto, casino med snabba uttag, bankID casinon och liknande.

Men i själva verket är dom alla en och samma sak med ett par undantag. Tex ett casino med snabba uttag har garanterat bankID
verifikation för att kunna erbjuda snabba uttag men det betyder nödvädigtviss inte att casinot är snabba med att godkänna
utbetalningar.

På Casinopro har vi därför skapat en guide för alla dessa termer där du kan både hitta casino inom den kategorin men också lära
dig mer om hur det fungerar.

Vi håller dig uppdaterad

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad genom att besöka Casinopro.se där vi dagligen uppdaterar bonusar, villkor, information och
nyheter.

Med vänliga hälsningar       
Mediaclever Sverige AB     
Västra Järnvägsgatan 27D    
28336 Osby

Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


