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SÅDAN SPILLES PUNTO BANCO

Punto banco er et kortspil, der spilles med seks sæt  
à 52 kort. Spillet er en videreudvikling af de to  
traditionelle og meget populære kasinospil – chemin 
de fer og baccarat. I dag har det et stadigt voksende 
publikum, og den stemningsfyldte atmosfære, der  
altid omgiver et punto bancobord, har gjort spillet  
til et spændende alternativ til de øvrige kasinospil.

I punto banco satser spillerne på en af de to hænder, 
der gives – punto eller banco – i håbet om, at den 
hånd de har satset på, får et pointtal tættest på 9.

Kortgivningen står croupieren for, i modsætning til  
i baccarat, hvor den går på omgang mellem spillerne. 
Alle indsatser skal være placeret på bordet, inden 
kortene gives. 

Croupieren trækker to kort – først puntokortet og  
så bancokortet – og derefter endnu et kort til hver  
af hænderne. Kortene lægges ud foran croupieren  
i boksene “Punto” og “Banco”.

Croupieren meddeler de to hænders point og afgør 
nu, i henhold til skemaet på side fem, om der skal 
trækkes et tredje kort.
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INDSATSERNE

Indsatsgrænserne vil fremgå af skilte på det 
enkelte punto bancobord.

Billedkort, l0’ere og enhver kombination af kort,  
der til sammen giver 10, tæller for 0, esser tæller  
for 1, og alle andre kort tæller for den pålydende 
værdi.

KORTENES VÆRDI

9
+ = 9

 + = 1
++ = 8



Gives et 3. kort, 
medmindre banco har 8 eller 9 

Står

Står. Der gives ikke et 3. kort  
til nogen af spillerne

PUNTO

Med to kort  
med en sum på

 0, 1, 2, 3, 4, 5

 6, 7

 8, 9

Gives et 3. kort,  
medmindre punto har 8 eller 9

Gives et 3. kort,  
medmindre puntos 3. kort er 8

Gives et 3. kort, medmindre  
puntos 3. kort er 1, 8, 9 eller 10

Gives et 3. kort medmindre puntos 
3. kort er 1, 2, 3, 8, 9 eller 10

Står medmindre,  
puntos 3. kort er 6 eller 7

Står

Står. Der gives intet 3. kort til  
nogen af spillerne

BANCO

Med to kort  
med en sum på

 0, 1, 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8, 9



Har du satset på en punto hånd der vinder, får du 
indsatsen tilbage i forholdet 1:1. Gevinsten på en 
vindende banco hånd, der altid har en lille fordel, 
betales i forholdet 19:20. Ved en indsats på f. eks.  
100 kr. på banco udbetales således 95 kr.

I punto banco er der en tredje spillemulighed på  
bordet, som kaldes “Tie”. Såfremt punto og banco 
hænderne slutter på samme pointtal, og det dermed 
står uafgjort eller “Tie”, er spillet slut. Kun indsatser  
på “Tie” feltet vinder og får en gevinst i forholdet 8:1.
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Indsatser på punto og banco hverken vinder eller 
taber, hvorfor spillerne kan tage disse indsatser til-
bage

DRIKKEPENGE

I forbindelse med gevinstudbetalingen er det sæd-
vane i internationale kasinoer, at vinderen takker de 
ansatte for god service.

Således er det ved punto bancobordene sædvane,  
at en spiller der vinder på banco, giver et beløb på 
hhv. 5, 10, 20, 30 kr. osv., ved en gevinst på hhv.  
100 - 500 kr., 500 - 1.000 kr., 1.000 - 2.000 kr., 
2.000 - 3.000 kr. osv. til croupieren. Disse chips 
kommes i en særlig kasse på bordet og indgår  
senere i en fælles pulje, der fordeles mellem alle  
kasinoets ansatte.

I alle tvivlstilfælde vil den endelige afgørelse være 
op til kasino manageren.
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Information

Mindstealder 18 år
Billedlegitimation påkrævet

Amager Boulevard 70, 2300 København S
Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk

casinocopenhagen.dk

Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk

casinoodense.dk

Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 01 23, info@casinomarienlyst.dk

casinomarienlyst.dk

Hammerichsgade 3, 1611 København V
Tlf.: 33 69 00 00, info@casinovesterport.dk

casinovesterport.dk


	4c9e7f32b34191c5bc3569b8528297d5218f32554727eb82c9f77f2278eea588.pdf
	4c9e7f32b34191c5bc3569b8528297d5218f32554727eb82c9f77f2278eea588.pdf

