Õnnemängu, toto või osavusmängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada:
 Kohaliku omavalitsuse nõusolek maismaa mängukoha avamiseks või
laevaregistri tunnistus laevadel hasartmängude korraldamisel.
 Mängukoha plaan ja kirjeldus maismaa kasiinode või laevade kohta.
 Juhatuse liikme poolt allkirjastatud mängureeglite olemasolu, mis sisaldavad:
hasartmängukorraldaja ärinime ja olemasolu korral registrikoodi; mängu kirjeldust, sealhulgas
osalemise tingimusi ja korda; võidu saamise tõenäosust, selle arvulise väljendamise võimatuse
korral võitja ja võidu suuruse määratlemise reegleid; võitude väljaandmise kohta, korda ja
lõpptähtaega; mängijate esitatavate pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega
 Teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta:
o kasutatavate mängulaudade, mänguautomaatide või muu kasutatava mänguinventari
tüübid ja kirjeldus, kasutatava inventari hulk mängukohas
o õnnemängu korraldaja peab kinnitama, et mängukohas on vähemalt 40 mänguautomaati
või 5 mängulauda (ei kohaldata laeval asuvale õnnemängu mängukohale, kus suurim
panus ei ületa 10 eurot ja suurim võit ei ületa 2000 eurot).
o õnnemänguautomaadi ja selle tarkvara andmed, võimaldamaks mänguautomaadi ja
tarkvara identifitseerimist ning seaduse nõuetele vastavuse kontrolli. Nõutavate
andmete koosseisu ja esitamise kord on kehtestatud määruses, mis sisaldab ka MTA
poolt tunnustatud sõltumatu eksperdi sertifikaat mänguautomaatide riistvara kohta.
Sertifikaat peab sisaldama: keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud
väljamaksete summa on suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast.
o mängumasina vastavust § 38 toodud nõuetele.
 Kirjeldus, kuidas korraldaja tuvastab õnnemängu mängukohta sisenevate isikute isikusamasuse.
 Kirjeldus, kuidas tagatakse, et alaealised ei saa hasartmänge mängida.
 Õnnemängu, toto ja klassikalise loterii puhul info hasartmängu piiranguga isikute kontrolli
kohta. Mis hetkel ja kuidas seda tehakse ning kas soovitakse tegema hakata üksik- või
masspäringut (testimist saab alustada korraldusloa menetluse ajal, kuid tootekeskkonna õigused
saab pärast korraldusloa otsuse tegemist).
Masspäringu puhul peab olema põhjendus, miks tahetakse masspäringuid teha.
 Ülevaade õnnemängukohas ja mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest, sh
informatsioon kavandatavate hasartmängude korraldamiseks vajalike vahendite ja süsteemide,
turvasüsteemide, kontrollimehhanismide kohta, seal hulgas vastavas hasartmängukohas
turvalisuse tagamise eest vastutavate isikute arv ja pädevuse kirjeldus.
 Kuidas tagatakse õnnemängukohas avaliku kord ja mängijate turvalisus.
 Õnnemängu ja toto mängukoha sisese ning välise videojärelevalve olemasolu.
 Teave kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse
seadusele.
 Toto panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu telefoninumbrid,
interneti-aadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist,
ning andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja
mängijate vahel.
Õnnemängu ja toto mängukoha puhul on kohustuslik elektroonilise hasartmängu aruandluse teenuse
olemasolu. Teenus peab olema testitud ja töökorras enne korraldusloa otsuse andmist.
Täiendava õnnemängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada juhatuse liikme poolt allkirjastatud
mängureeglite olemasolu, mis sisaldavad:
o hasartmängukorraldaja ärinime ja olemasolu korral registrikoodi;
o mängu kirjeldust, sealhulgas osalemise tingimusi ja korda;
o võidu saamise tõenäosust, selle arvulise väljendamise võimatuse korral võitja ja võidu suuruse
määratlemise reegleid;

o
o

võitude väljaandmise kohta, korda ja lõpptähtaega;
mängijate esitatavate pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega

Loterii korraldusloa taotlusele tuleb lisada:
 Juhatuse liikme poolt allkirjastatud mängureeglite olemasolu, mis sisaldavad:
o hasartmängukorraldaja ärinime ja olemasolu korral registrikoodi;
o mängu kirjeldust, sealhulgas osalemise tingimusi ja korda;
o võidu saamise tõenäosust, selle arvulise väljendamise võimatuse korral võitja ja võidu
suuruse määratlemise reegleid;
o võitude väljaandmise kohta, korda ja lõpptähtaega; mängijate esitatavate pretensioonide
lahendamise korda ja tähtaega;
o loteriipileti realiseerimishinda Eestis kehtivas vääringus;
o loteriipileti rikutuks tunnistamise korda;
o klassikalise loterii tulemuste selgitamise ja avalikustamise aega, kohta ja korda;
o kiirloterii piletite tiraaži;
o kiirloterii algus- ja lõpukuupäeva.
 Teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt
isikuandmete kaitse seadusele;
 loterii panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu telefoninumbrid,
interneti-aadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist,
ning andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja
mängijate vahel;
 Klassikalise loterii puhul panuse vastuvõtmisel või võitude väljamaksmisel sidevahendi kaudu
tuleb täiendavalt lisada telefoninumbrid, Interneti aadressid ja muud kontaktandmed, mis
võimaldavad panuse tegemist ja vastuvõtmist ning andmed arvelduskontode kohta, mida
kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ja mängijate vahel.
 Kiirloterii puhul tuleb täiendavalt lisada pileti kavand koos loteriipiletite turvaelementide
kirjeldusega (loterii pileti nõuded on ära toodud HasMS-i § 42).

