
 

Bagaimana Komisi melindungi dana pemain  
 

Perlindungan konsumen adalah penting bagi Komisi . 

 

Pemain yang berjudi dengan operator berlisensi oleh Isle of Man bermanfaat dari sejumlah 

perlindungan . 

 

Salah satunya adalah hal uang pemain dilindungi . 

 

Agar operator mendapatkan lisensi di Isle of Man , ia harus setuju untuk melindungi uang 

pemain . 

 

Uang Pemain digolongkan sebagai deposito ditambah kemenangan ditambah bonus yang 

telah diterima . 

 

Uang Pemain harus dilindungi oleh mekanisme yang disetujui oleh Komisi . Saat ini, tiga 

mekanisme disetujui . 

 

Mekanisme pertama adalah garansi bank . Garansi bank yang disepakati antara bank dan 

operator . Jika operator tidak dapat membayar pemainnya maka bank melakukannya . Lisensi 

memastikan bahwa jaminan bank mereka dapat menutupi nilai dana pemain untuk dilindungi. 

 

Mekanisme kedua adalah dana perwalian/kepercayaan . kepercayaan adalah pengaturan 

didefinisikan dalam dokumen hukum - perbuatan kepercayaan - yang mengontrol bagaimana 

uang masuk dan dibayarkan dari rekening bank yang dimiliki oleh kepercayaan . Jika 

operator tidak dapat membayar pemainnya maka akta kepercayaan memungkinkan uang yang 

akan diambil dari kepercayaan dan dibayarkan kepada pemain . Akta Kepercayaan tidak 

memungkinkan uang yang akan diambil dari dana untuk keperluan lain seperti membayar 

untuk sewa atau biaya iklan . Para wali - orang yang bertanggung jawab untuk mengelola 

kepercayaan - dapat membayar sendiri biaya administrasi kecil dari kepercayaan dan dapat 

memindahkan uang dari kepercayaan yang melebihi dana para pemain . 

 

Mekanisme ketiga adalah Rekening Nasabah Isle of Man. Rekening Nasabah adalah rekening 

bank yang dimiliki Isle of Man diatur Bank dan yang diberi kekuasaan khusus oleh hokum 

Isle of Man. Berdasarkan undang-undang , setiap uang yang diadakan di Rekening Nasabah 

dianggap milik pemain . Ini berarti bahwa jika operator tidak dapat membayar para pemain 

dan bank telah diberitahu bahwa operator berada dalam kesulitan oleh Komisi maka bank 

hanya akan memungkinkan uang yang akan dibayarkan kepada pemain dari titik itu dan 

seterusnya . Operator yang tidak dalam kesulitan dan yang memiliki uang dalam Rekening 

Nasabah melebihi dana pemain mungkin memindahkan uang yang berkelebihan dari account. 

 

Komisi melakukan pemeriksaan kuartalan untuk memastikan bahwa nilai uang yang 

disimpan dalam mekanisme ini sesuai dengan nilai deposito player. Hal ini juga melakukan 

pemeriksaan acak untuk mendeteksi adanya kekurangan . 

Komisi juga mensyaratkan bahwa jika operator yang menangguhkan atau menghentikan 

operasi , semua pemain dihubungi dan uang mereka dikembalikan . 



 

Mekanisme ini tidak hanya teoritis , mereka telah diuji beberapa kali dan Komisi belum 

pernah menerima keluhan dari seorang pemain yang tidak bisa mendapatkan uang mereka . 

 


