
Final

Punto Banco bir standart tek kişilik 
masada oynanır. Oyuna, oturarak 
7 oyuncu katılabilir. Her oturan 
oyuncunun “Banker” ve “Player” 
bahisleri için bir kutusu vardır. 
Ayakta duran oyuncular ancak tüm 
oturulan kutular dolu ise ayakta 
oynayabilirler. Eğer bir kutu boşsa 
oyuncu oturmak zorundadır. Ayakta 
duran oyuncular, ancak bir kutunun 
kombine bahsi masanın maksimum 
limitini aşmıyorsa oturan oyuncu-
nun kutusuna oynayabilirler. Oturan 
oyuncunun kutusuna ayakta duran 
sadece tek bir oyuncu oynayabilir. 

Anlaşmazlık durumunda kesin karar 
şirket yönetimi tarafından verilir.

Ayakta duran bir oyuncu kendi 
bahsini sadece oturan oyuncunun 
tek bir kutusuna koyabilir.

“Egalite” alanında hem oturan 
hem de ayakta duran oyuncular 
bahis koyabilir.

Ödemeler

Kazanma olanakları
İletişim, Ulaşım ve
Otopark İmkanları

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

T +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Çalışma saatleri:
Her gün saat 11:00 – 04:00 arası
Masa bölümü saat 18:00’den itibaren

ÖdemeKazanma
olanakları

Punto / Player

Banco / Banker

Egalite / Tie 8:1

1:1

Banco’nun toplam 
puan sayısı “6” ile 
kazanması haricinde 
1:1. Bu durumda 
koyulan bahsin 
sadece %50’si ödenir

Bu bizim felsefemizdir. Buna rağmen 
şans oyunu tehlikeli de olabilir. 
Kendinizde veya size yakın olan 
kişilerde şans oyunu oynama 
konusunda sorunlu davranışlara 
dair belirtiler gözlemlerseniz Görev 
Yöneticilerimiz ve sosyal konsept 
sorumlusu size memnuniyetle 
yardımcı olacaktır. Nasıl yardım 
alınabileceğine ilişkin sorularınızda 
çalışanlarımız da memnuniyetle 
sizlere yardımcı olacaktır.

Oynamanın amacı 
eğlenmektir!

Oyun rehberi

Punto banco

Oyunun amacı, en az iki ve en 
fazla üç kartla en yüksek 9 değerine 
ulaşmaktır. Katılımcılar “Punto” veya 
“Blanco” ve berabere “Tie” üzerine 
bahis koyabilirler. Punto veya Blanco 
tarafının ilk iki kartının toplam 
değeri 8 veya 9 ise artık başka kart 
çekilemez.

Eğer 8 veya 9 değerine ulaşılma-
dıysa kart çekme kurallarına göre 
kart çekilir. 

Her iki taraf aynı puan değerine 
sahipse oyun beraberedir ve “Tie” 
üzerine koyulan bahisler kazanılır. 
“Punto” ve “Blanco” üzerindeki 
bahisler kalır ve oyun katılımcıları 
tarafından geri alınabilir veya 
değiştirilebilir. 2 ile 9 arasındaki 
kart değerleri nominal değerlerine 
eşdeğerdir. 10, Vale, Kız, Papaz sıfır 
sayılır. As 1 sayılır.

İki (veya üç) kartın puanlarının 
toplamı iki haneli bir sayı ise sadece 
tekli hane dikkate alınır.
Ör.: 8 +4 = 2

Kart çekme kurallarına istisnasız 
uymak zorunludur.

Kart çekme kuralları

OyunKart değeri

Punto

0, 1, 2, 3, 4, 5

6, 7

8, 9

Punto üçüncü bir kart
alır, eğer Banco’nun
8’i veya 9’u varsa

Punto üçüncü
kart almaz

Punto üçüncü
kart almaz

OyunKart değeri

Banco

0, 1, 2

4

3

Banco üçüncü kart alır, 
eğer Punto’nun 8’i veya 
9’u varsa

Banco üçüncü kart alır, 
eğer Punto üçüncü
kart olarak 2-7 aldıysa.

Banco üçüncü kart alır, 
eğer Punto’nun 8’i varsa

Kart değeri

Banco

5

6

8, 9

Oyun

7

Punto üçüncü kart 
olarak 4-7 aldıysa 
Banco üçüncü bir
kart alır.

Banco, ancak Punto 
üçüncü kart olarak
6 veya 7 aldıysa 
üçüncü bir kart alır

Ne Punto ne de Banco 
üçüncü bir kart alır

Banco üçüncü
kart almaz
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