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Premier  Blackjack  Hi-Lo  

 
Premier Blackjack Hi – Lo je variantom populárnej internetovej kartovej hry Blackjack, ktorý    ponúka hráčovi 
široké možnosti výberu stolov, pravidiel, kariet a rýchlosti hrania. Na výber sú stoly s hrami Hi- Lo, HIGH STREAK, 
MULTIHAND BONUS a MULTIHAND. 
  

Pravidlá hry Hi-Lo 

a)  hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom jeden hlavný box na umiestnenie stávky pre hru Blackjack a tri tzv. 
vedľajšie boxy (Side box). Slúžia na umiestnenie vedľajšej stávky hráča (Side bet) na výšku súčtu jeho prvých 
dvoch kariet. Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s dvomi balíčkami, ktoré obsahujú po 52 kariet. Karty 
sú po každej hre premiešané. Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – 
dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

b)  hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu 
otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si 
nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „Stand“. Ak požaduje 
ďalšiu kartu, stlačí „Hit“. Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad; 

  c)  ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „Stand“, a kartu / karty si vezme krupier. Pri súčte 17 a viac už ďalej neťahá. Pri 
súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč vyhráva. 
Inak hráč vyhráva, ak je k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t.j. 
nerozhodne a vklad sa vracia; 

    d) Blackjack 
 Blackjack získa hráč vtedy, ak dosiahnete číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (A - eso a niektorá z  
nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie;  

   e) Zdvojnásobiť (Double) 
 zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol súčet 9, 10 alebo  11 bodov. 
Ak zdvojnásobí svoj vklad, dostane už len jednu kartu; 

   f) Rozdeliť (Split) 
hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. (nemôže napr. 
rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú 
ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, 
dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 
na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami;   

g)  Poistenie (Insurance) 
 ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho potenciálnemu Blackjacku poistiť.  Poistnú sumu 
(polovicu hráčovho vkladu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená 
v pomere 2:1,  v opačnom prípade prepadá. 
 

Vedľajšia stávka (Side bet) 

Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na výšku 
súčtu jemu rozdaných prvých dvoch kariet (eso sa počíta v tejto hre len ako 1). Vedľajšiu stávku však hráč nemôže 
zahrať bez základnej stávky na hru Blackjack v hlavnom boxe. Maximálna výška stávky na vedľajšiu stávku (Side bet) 
je 25,00 €: 

a)   pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu nižšou ako 13, svoju stávku umiestni na box Lo (prvý vedľa hlavného 
boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet od (2-12) získava výhru v pomere 1:1; 

b)   pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu rovnou 13, svoju stávku umiestni na box 13 (druhý v poradí od 
hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet rovná hodnote 13 získava výhru v pomere 10:1; 
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c)   pokiaľ očakáva hráč karty s hodnotou súčtu vyššou ako 13, svoju stávku umiestni na box Hi (tretí v poradí od 
hlavného boxu). V prípade, že je hodnota jeho prvých dvoch kariet 14 -20 získava výhru v pomere 1:1. 

Vyhodnotenie hry 
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1 € (bez Side betu) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč   späť  

a)   ak je hráč bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči 
vkladu (vklad 1 € + výhra 1 € = 2 € ); 

b)  krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (=0€); 

c)  hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč vtedy vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1 € + výhra 1,50€ = 2,50 € ); 

d)  hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa hráčovi vracia 
(vklad 1 € = 1 € ); 

e)  pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 
(poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1 € = 1,50 € ). 

Minimálny vklad 1,00 €.  

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €. 

Maximálny základný vklad  200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000 €. 

 Pravidlá hry Multihand 

a)   hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 5 boxov zoradených do polkruhu. Hrá sa s dvomi    balíčkami kariet po 
52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hodnota kariet zodpovedá 
ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, eso je podľa potreby buď 
1 alebo 11, 

 b)  hráč hrá proti krupierovi  podľa vlastného uváženia v jednom alebo až v piatich boxoch. Krupier rozdá na hráčov 
box/y postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi na každý hrajúci box, potom sebe otvorenú, 
hráčovi otvorenú na každý box). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 
hodnote 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť na danom boxe, stlačí tlačidlo „Stand“. Ak požaduje ďalšiu 
kartu, stlačí „Hit“. Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca v danom boxe vklad, 

c)   ak sa hráč zriekne ďalšej karty na svojom poslednom hracom boxe, je STAND, vezme si kartu krupier. Pri súčte 17 
a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier 
prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je na danom boxe k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet 
kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t.j. nerozhodne a vklad sa z daného boxu vracia; 

d)  Blackjack 
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich – 10, J, Q, K). 
Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

e)   Zdvojnásobiť (Double) 
Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 11 bodov. Ak 
zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu; 

f)    Rozdeliť (Split) 
Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. (nemôže napr. 
rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú 
ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, 
dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 
na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami;   
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g)    Poistenie (Insurance) 
Ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou (polovicu hráčovho 
vkladu z každého aktívneho hracieho boxu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto 
poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá. 
 

Vyhodnotenie hry 
       Hráč vsadil do hry pre názornosť 1 € na 1 box . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť:  

a)   hráč je bližšie 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21, tak hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1 
€ + výhra 1 € = 2 €); 

b)  krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a súčasne nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0); 

c)   hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1 € + výhra 1,50 € = 2,50 € ); 

d)  hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nie je viac ako 21, tak nastáva zhoda, vklad sa hráčovi vracia 
(vklad 1 € = 1 € ); 

e)  pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 
(poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1 € = 1,50 € ). 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov  1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €. 

Maximálny základný vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000 €. 

Pravidlá hry Multihand Bonus 

a)   hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 5 boxov zoradených do polkruhu. Hrá sa s dvomi balíčkami kariet po 52 
kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hodnota kariet zodpovedá ich 
označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 
1 alebo 11; 

b)   hráč hrá proti krupierovi  podľa vlastného uváženia v jednom alebo až v piatich boxoch. Krupier rozdá na hráčov 
box/y postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi na každý hrajúci box, potom sebe otvorenú, 
hráčovi otvorenú na každý box a sebe otočenú smerom dole). Pokiaľ dostal krupier svoju prvú kartu v hodnote 10 
alebo eso, overí si hodnotu druhej karty, v prípade Blackjacku krupiera hráč stráca svoje vklady; 

c)   po rozdaní kariet hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už 
dosiahol 21. Ak chce zostať stáť na danom boxe, stlačí tlačidlo „Stand“. Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „Hit“. 
Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad; 

d)   ak sa hráč zriekne ďalšej karty na svojom poslednom hracom boxe, je „Stand“, vezme si kartu krupier. Pri súčte 17 
a viac už ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier 
prekročí 21, hráč vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je na danom boxe k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet 
kariet rovnaký s krupierom, ide o „PUSH“, t.j. nerozhodne a vklad sa z daného boxu vracia; 

 e)   Blackjack 
 Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (A - eso a niektorá z nasledujúcich –  10, J, Q, 
K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

f)    Zdvojnásobiť (Double) 
Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč pri  akýchkoľvek dvoch kartách. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane 
už len jednu kartu. Double  je hráčovi ponúknutý aj po rozdelení kariet (Split); 
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 g)   Rozdeliť (Split) 
Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu (nemôže napr. 
rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú 
ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, 
dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže  získať Blackjack. Používa sa označenie „21 
na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami.  Hráčovi je možné rozdať na 
jednu ruku (do boxu) maximálne 11 kariet;  

 h)   Poistenie (Insurance) 
ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou (polovicu hráčovho 
vkladu z každého aktívneho hracieho boxu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto 
poistka vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá. 

 Vyhodnotenie hry 
 Hráč vsadil do hry pre názornosť 1 € na 1 box (bez Bonus Bet) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú  dostane hráč 
späť: 

a)   hráč je bližšie 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade hráč vyhráva v pomere 1:1 voči 
vkladu (vklad 1 € + výhra 1 € = 2 € ); 

b)   krupier je bližšie 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0); 

c)   hráč má Blackjack, krupier nie, tak hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1 € + výhra 1,50 € = 2,50 € ); 

d)   hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nemá viac ako 21, tak nastáva zhoda, vklad sa hráčovi vracia 
(vklad 1 € = 1 € ); 

e)   pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 
(poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1 € = 1,50 € ). 

Bonus Bet  (Bonus stávka) 
Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na 
rozdané prvé dve karty. Vedľajšiu stávku však hráč nemôže zahrať bez základnej stávky na hru Blackjack 
v hlavnom boxe. Ak hráč umiestni svoju stávku aj na Bonus Bet, tak mu je prípadná výhra vyplatená nasledovne: 
 

a)     v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) listové eso a listové „J“   vyhráva 
v pomere 50:1; 
 
b) v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) eso a „J“ v rovnakej farbe (neplatí 

pre kombináciu listové eso a listové „J“) vyhráva v pomere 25:1; 
 
c) v prípade, že je štartová kombinácia pri danej stávke (jeho prvé dve karty) v rovnakej farbe (neplatí pre 

kombináciu eso a „J“ v rovnakej farbe) vyhráva v pomere 5:2; 
 
d) maximálna stávka na Bonus Bet je 25,00 €. 

Minimálny vklad 1,00 €.  

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €. 

Maximálny základný vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000 €. 

Pravidlá hry High Streak 

a)   hrá sa na stole v tvare polkruhu. Je na ňom 1 hlavný box na umiestnenie stávky pre hru Blackjack a jeden tzv. 
vedľajší box  na umiestnenie bonusovej stávky hráča (High Streak Bonus). Karty sa rozdávajú z podávača kariet 
(Shoe). Hrá sa s dvomi balíčkami kariet po 52 kariet, ktoré sú premiešané po každej hre . Hodnota kariet 
zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, A - eso je 
podľa potreby buď 1 alebo 11; 
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b)   hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe. Krupier rozdá na hráčov box postupne dve karty (najprv jednu 
otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi otvorenú). Hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si 
nemyslí, že je dostatočne blízko 21, resp. už dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „Stand“. Ak požaduje 
ďalšiu kartu, stlačí „Hit“. Pokiaľ svojimi kartami prekročí hranicu 21, stráca vklad; 

c)   ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je „Stand“, a nasledujúcu kartu si vezme krupier. Pri súčte 17 a viac  už ďalej 
neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupier prekročí 21, hráč 
vyhráva. Inak hráč vyhráva, ak je k súčtu bližšie než krupier. Pokiaľ je súčet kariet rovnaký s krupierom, ide o 
„PUSH“, t.j. nerozhodne, vklad sa vracia; 

d)  Blackjack 
Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (eso a niektorá z nasledujúcich – 10, J, Q, K). 
Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie; 

e)   Zdvojnásobiť (Double) 
Zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol 9, 10 alebo 11  bodov. Ak 
zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu; 

f)    Rozdeliť (Split) 
Hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu. (nemôže napr. 
rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú 
ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch kariet  A – eso, 
dostane už len jednu kartu na každú ruku. V tejto situácii však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 
na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami.; 

g)   Poistenie (Insurance) 
Ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnou sumou (polovicu hráčovho 
vkladu) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka vyplatená v pomere 2:1, inak 
prepadá. 
 

High Streak Bet 
Hráč môže (nie je to podmienkou začatia hry) ešte pred samotným rozdaním kariet umiestniť aj stávku na tzv. 
šnúru víťazstiev (Win Streak): 

a)   hráč umiestni svoju stávku do hry (až po základnej stávke pred rozdaním kariet ) na pole HIGH STREAK BET 
(maximálna stávka je 25,00 €); 

b)   druhá po sebe nasledujúca výhra aktivuje HIGH STREAK šnúru; 

c)   výplata výhier z HIGH STREAK bonusu je závislá od počtu po sebe nasledujúcich výhier;  

d)   po každej po sebe nasledujúcej výhre sa HIGH STREAK stávka posúva o ďalší box smerom vpravo v HIGH STREAK 
poli (zmena pomeru vklad/výhra); 

e)   hráč pokračuje v hre ďalej až pokiaľ nedostane nevýherné karty. Pokiaľ vyhodnotenie hry skončí prehrou hráča, 
HIGH STREAK bonus je ukončený a všetky stávky hráča prehrávajú; 

f)   hráč pri HIGH STREAK bonuse získava výhru už po druhej po sebe nasledujúcej výhre a potom po ďalších 
nasledujúcich uvedených v boxoch HIGH STREAK bonusu;     

g)   všetky HIGH STREAK stávky zostávajú na stole a automaticky sa posúvajú o box vyššie (v pravo)  v prípade výhier 
hráča.; 

h)   ak hráč vyhrá bez prerušenia 5 hier po sebe je mu vrátená aj úvodná HIGH STREAK stávka; 

i)    v prípade rovnosti krupierových a hráčových kariet (Push) je vrátená základná aj HIGH STREAK stávka. Prípadné 
stávky na druhom, treťom, štvrtom a piatom boxe zostávajú v hre na rovnakých pozíciách; 

j)    v prípade rozdelenia kariet (Split) rozhoduje o posune HIGH STREAK stávok výhra na oboch rukách: 
- pokiaľ je celková suma výhry vyššia ako bola úvodná základná stávka,  HIGH STREAK stávky  hráča sa posúvajú, 
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- pokiaľ je celková suma výhry nižšia ako bola úvodná základná stávka,  HIGH STREAK stávky hráča sú prehraté 
a odstránené zo stola, 
- pokiaľ je celková suma výhry zhodná so základnou stávkou, HIGH STREAK stávky hráča zostávajú na rovnakej 
pozícii; 

k)   ak krupierovi príde ako prvá karta A – eso, hráč dostane možnosť poistiť sa proti prípadnému BlackJacku 
krupiera. Zaplatenie poistky (Insurance) sa neberie do úvahy pri rozhodovaní o posune HIGH STREAK stávok. 

 Vyhodnotenie hry 
Hráč vsadil do hry pre názornosť 1 € (bez HIGH STREAK stávky) . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane 
hráč späť  

a)   hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. Hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu 
(vklad 1 € + výhra 1 € = 2 € ); 

b)   krupier je bližšie k hodnote 21 ako hráč a nemá viac ako 21, tak hráč prehráva svoj vklad (= 0€); 

c)  hráč má Blackjack, krupier nie. Hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1 € + výhra 1,50 €=2,50€);  

d)   hráč má rovnaký súčet ako krupier, a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa hráčovi vracia 
(vklad 1 € = 1 € ); 

e)   pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v pomere 2:1 

(poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1 € = 1,50 € ); 

f)  ak mal hráč vsadené 1€ aj na HIGH STREAK BONUS tak v prípade výhry sa mu vypláca aj tento nasledujúcim 
systémom:   

 na základnej úrovni sa v prípade výhry vklad iba posunie na ďalšiu úroveň, 
 pri výhre na druhej úrovni (2nd streak) sa hráčovi vyplatí okrem výhernej stávky aj HIGH STREAK BONUS 

v hodnote vkladu na bonus (1€ vklad = 1€ výhra). Pôvodný vklad na bonus sa posúva o úroveň vyššie kde je 
vyplácaný v pomere 2:1. Obdobne to pokračuje aj pri ďalších úrovniach s pomermi (5:1, 10:1).  

Minimálny vklad 1,00 €.  

Odstupňovanie vkladov 1,00 €; 2,00 €; 5,00 €; 10,00 €;  20,00 €;  50,00 €; 100,00 €;  200,00 €. 

Maximálny základný vklad 200,00 €. 

Maximálna výhra 4 000 €. 
 


