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Нелегальні онлайн-казино практично припинили роботу в Росії. З середини січня їх
російськомовні гравці можуть робити ставки тільки в біткоіни. Про це йдеться в матеріалі
2020 год был годом обучения и экстремальных результатов для рынка ставок и
азартных игр .

Центробанк намагався розгромити цей ринок останні три роки, але спрацювала тільки
зачистка ринку валютних платежів, яку регулятор почав в кінці минулого року. В даний
час при спробі поповнити рахунок якого-небудь букмекера за допомогою банківської
карти спливає напис, що цей платіжний метод Неможливий в регіоні.
Інші великі гравці на ринку повністю прибрали на сайті будь-якої спосіб оплати, крім
біткоіни. Багато сайтів поменше припинили роботу-їх "дзеркала" не видно навіть через
VPN. Пропали з пошуковиків» дзеркала " найбільшого нелегального онлайн-казино 1xBet,
його реклама зникла навіть з піратських озвучок фільмів.
Джерела видання вказали, що ставки як і раніше доступні для старих і великих гравців,
але робляться вони за допомогою готівки. У великих містах до них приїжджають
співробітники казино, забирають кошти і поповнюють рахунок. Таку послугу на ринку
називають "VIP-інкасацією", раніше нею користувалися ті, хто не хотів переводити гроші
в біткоіни або використовувати банківські карти. Як правило, за неї доводиться платити
4-5 відсотка від внесеної суми.
Покласти край нелегальним букмекерам дозволило активне використання гравцями
процедури chargeback, що дозволяє оскаржити платіж по карті. Контролюючі органи
стали бачити, через які рахунки йдуть платежі, і блокувати їх.
Один зі співрозмовників видання зазначив, що великі учасники ринку або згорнули
діяльність, або вирішили легалізуватися. Крім зачистки, на таке рішення вплинули і чутки
про реформу букмекерського ринку. Її автором називають главу Федерації боксу Росії
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Умара Кремльова, він запропонував передати контроль єдиному регулятору.
Обсяг ставок в онлайн-казино на російському ринку в 2016-2018 роках оцінювали в 1-1,5
мільярда євро на рік. У 2019 році говорили про суму виручки в розмірі трильйона рублів.
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