
OVERSIGT - SPILINDUSTRIENS 

Være rettet mod unge under 18 år via valg af medie eller den kontekst
markedsføringen fremgår i1
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Vise eller opmuntre til socialt uansvarlig spilleadfærd, der kan lede til
finansiel, social eller emotionel skade

På utilbørlig vis udnytte svagheder, godtroenhed, uerfarenhed eller
manglende viden hos sårbare personer

Indikere, at spil kan være en flugt fra personlige, professionelle eller
uddannelsesmæssige problemer såsom ensomhed eller depression

Indikere, at spil kan være en løsning på økonomiske problemer

Vise spil som uundværligt eller noget der tager forrang i livet, f.eks. over
familie, venner eller professionelle eller uddannelsesmæssige
forpligtelser

Forbinde spil med forførelse, seksuel succes eller forbedret attraktivitet

Indikere at spil på egen hånd er at foretrække frem for sociale spil

Udnytte kulturelle overbevisninger for spil eller held

Spil må ikke

BEGRÆNSNING I UDFORMNING AF SPILREKLAMER
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Mere oplysning om tiltag mod spilafhængighed, der oplyser bedre eller
ifa. særskilte reklamer, som oplyser forbrugere om, hvilke muligheder
man har for at begrænse sit spil, og hvorledes man søger hjælp10
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Spiludbydere må ikke i markedsføringen af spil bruge personer under 25
år eller anvende personer, der af spilleren kan opfattes som
”autoriteter”, der har særlig indsigt i spillet, medmindre der er tale om
aktivering af et sponsorat.

Der må ikke vises spilreklamer op ad kviklånsreklamer.

Mindre hastværk i markedsføringen. Spiludbydere må ikke i
markedsføring på utilbørlig vis opmuntre til hastværk.

Det er god skik at inkludere et spil ansvarligt budskab i al
markedsføring, hvor det er praktisk muligt, og det er et krav, at et
sådant budskab indgår i alle tv-reklamer for spil

Spilindustriens aktører har lanceret et spilreklamenævn, der skal sørge
for god markedsføringskultur, og alle kan klage gratis. Det skal være
lovpligtigt for alle licenserede udbydere at tilslutte sig nævnet.

ANDRE REGLER OM SPILREKLAMER



SPILANSVARLIGHED OG ANDRE REGLER

Logoer eller markedsføringsbudskaber fra spiludbydere må ikke vises på
merchandise, der er målrettet eller designet kun til børn.16
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Alle spiludbydere skal på deres officielle hjemmesider have oplysninger
om ansvarligt spil samt henvisninger til kilder med mere detaljeret
information

Spiludbyderes profiler og sider på sociale medier (fx Facebook, Youtube,
Twitter, Instagram mv.) skal tydeligt oplyse om aldersgrænsen for spil (et
”18+ budskab”), samt henvise til spilafhængigheds-hotlinen (”Stopspillet”).

Ved markedsføring på sociale medier, der tilbyder mulighed for at screene
for brugerens alder (fx Twitter) eller aldersbegrænse indhold (fx Youtube),
skal spiludbydere benytte en sådan mulighed for på den vis at sikre, at
markedsføringsmateriale ikke vises til børn eller unge under 18 år.

Reality-check på al onlinespil. Spillerne skal jævnligt orienteres om brugen af tid
og penge. Mange aktører i branchen har allerede indført pop-up vinduer. Dette
tjek skal gøres lovpligtigt for alle spiludbydere med tilladelse til væddemål eller
onlinekasino at anvende.

Ansatte skal uddannes i spilansvarlighed. Onlinespiludbyderne skal uddanne
alle ansatte, der har kundekontakt, i forståelse og forebyggelse af
spilproblemer. I landbaserede væddemålsbutikker skal den spilansvarlige
bestyrer uddannes.

Online spiludbydere (udbydere med onlinekasino- og væddemålslicens) skal
have en automatiseret proces implementeret, der overvåger spillernes adfærd,
således spilafhængighed aktivt kan forebygges.

Spiludbydere skal have mulighed for at søge oplysninger om en spillers
kreditværdighed i RKIs register. Spiludbydere kan bruge dette værktøj i egne
kundekendskabsprocedurer, hvor det er relevant, til at forebygge utilsigtet
spilaktivitet (eksempelvis ved at begrænse spillere med betydelig gæld) samt til
yderligere at håndhæve hvidvasklovens bestemmelser.


