Välj ett casino som passar ditt spel
Det finns många som spelar på casinon online och som letar efter ett casino som passar för de
spelen man vill spela. Om man ska hitta ett casino som är bra och som kan erbjuda det man
letar efter kan det vara bra att titta på vad andra spelare tycker om just det casinot. På
exempelvis recension av Frank casino kan man se hur spelare tycker att just detta casinot
fungerar.

Artikeln är i samarbete med Frank casino
Ofta får man en ganska bra bild av hur casinot sköts och vad som fungerar bra och vad som fungerar
mindre bra genom att titta på recensionerna. Här kan man ibland också se hur casinot bemöter de
klagomål och synpunkter de får av sina kunder. Ett bra bemötande som är lösningsfokuserat brukar i
slutändan få bra recensioner.
Lätt spel med BankID
De flesta online casinon idag erbjuder lätta och smidiga registreringar med hjälp av BankID. Man slipper
komma ihåg krångliga användarnamn och hitta på säkra och många gånger besvärliga lösenord. Man
identifierar sig helt enkelt med hjälp av sitt BankID, vilket också gör att det är ett väldigt säkert sätt att
spela på.
Även insättningar och uttag görs med hjälp av BankID. Det betyder att insättningarna går på ett par
minuter vilket bidrar till att man kommer igång fortare med sitt spelande. Även uttag av de vinster man
eventuellt har går snabbt, ofta har man pengarna på sitt konto inom tio minuter, beroende på vilken bank
man har.
Casinon med svensk licens
Många som spelar på casinon online har ändå valt att spela på casinon i Sverige trots de ganska stränga

regler som funnits. Från och med november 2021 så är dock de regler som reglerade hur stor bonus varje
spelbolag får erbjuda samt hur maxgränsen för hur mycket man får spela på, borttagen.
Reglerna för svenska casinon är framtagna som ett led i att minska spelmissbruk samt att kunna erbjuda
ett ansvarsfullt spelande. Utländska casinon följer helt andra regler och kan ofta locka med både
spännande spel och stora bonusar.
Spelpaus innebär att man som spelare kan pausa allt onlinespel i Sverige under en viss tid. Man
bestämmer själv hur lång spelpaus man vill ha men man kan inte bryta den innan tiden är slut. Tre
sekunders regeln innebär att på slotspel måste man vänta tre sekunder mellan varje spelomgång. Det kan
låta som en kort tid men för de som spelar är det ganska länge.

