Casino utan konto – är det nytt?
Casino i Sverige och världen sträcker sig långt tillbaka i tiden. Man började spela casino för
flera tusentals år sedan. Det är faktiskt så att en del historiker menar att spel i olika former
har funnits så länge som människan har varit verksam i kulturella aktiviteter. Casino har
utvecklats enormt sedan dess och numera spelar de flesta casino utan konto, ett enkelt sätt att
spela, på https://casinoutankontoregistrering.com/ kan man också prova lyckan.

Artikeln är i samarbete med casinoutankontoregistrering
Hur ser då casinohistorien ut?
Ridotto, som var Europas första casino, byggdes i Venedig i Italien redan 1638. Det var mest rika familjer
som, under stadens festligheter, gick hit för att spela. Det gav casinot en extra elegans och den elegansen
finns kvar på casinon över hela världen än i dag.
På den tiden spelade man mest kort, tärningsspel och det förekom även en hel del lotterier. Det var helt
lagligt att spela här. I Sverige blev Ramlösa hälsobrunn, som främst var en plats för hälsoaktiviteter, även
ett ställe där man hade möjlighet att spela biljard och kort.
Under 1800-talet blev det förbjudet att spela för pengar i Sverige och i stället möttes folk på olika
svartklubbar för att spela olagligt. Det blev återigen lagligt att spela för pengar 1950 men med en del
begränsningar. År 1978 var det dags igen, då återinfördes spelförbudet i Sverige och de spelföretag som
var etablerade i Sverige flyttade sina verksamheter till Östeuropa.
Inte förrän 1997 skedde en förändring, då bildades Svenska spel och inom ett år hade de utvidgat sin

verksamhet till nätet
Casino utan konto
Som vi nämnde i början har casinospel utvecklats enormt under åren. Det mest populära sättet att spela
casino online idag är att spela Casino utan konto. Det är ett enkelt, tryggt och säkert sätt att spela casino
online. Alla spelbolag måste, från och med år 2019, erbjuda casino online utan registrering.
Du verifierar dig med hjälp av Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Det betyder att du slipper långa och
krångliga registreringsprocesser och du slipper även komma ihåg kluriga användarnamn och lösenord.
Eftersom du slipper detta kan du också komma i gång att spela mycket fortare.
När du spelar casino utan konto får du också dina utbetalningar mycket snabbare. Du slipper vänta två –
tre dagar innan du har dina pengar på kontot. I stället har du dina pengar insatta på ditt konto inom tio
minuter.
Då du inte lämnar ifrån dig några konton eller kortuppgifter är det, i tillägg till att du verifierar dig med
Bank-ID, ett mycket säkert sätt att spela online.

