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Her oyun oynayanı üzerinde ayni şekilde etki yaratmaz. Aşırı veya bağımlı olarak kumar oynamanın riski kumar oyununun
niteliklerine bağlıdır. Bu bağımlılık potansiyeli olarak tanımlanır. Bu bağımlılık potansiyeli kumar türlerinin her birinde farklı
olup değişik belirtilerle değerlendirilebilir:

Çabuk oynanan oyunlar
Çabuk oyunlarda örn. kumar otomatlarında veya rulette olduğu gibi kazanç veya zarara ilişkin sonucun ortaya çıkması
saniyeler sürmektedir. Bir oyun ne kadar çabuk oynanırsa kumarbaz üzerinde o kadar sürükleyici etki bırakır. Bu tür
oyunların bağımlılık potansiyeli örn. bahisin sonucunu almak genelde günler (veya en azından saatler) süren Loto'dan
belirgin şekilde daha yüksektir.

Ödeme aralıkları
Kazanılan paranın direkt olarak oyunun sonunda alınması durumunda ödeme aralığı kısadır. Para hemen yeni bir oyuna
yatırılabilir. Birkaç saniye içerisinde tekrar yeni bir kazanç umuduyla para yatırıldığından bir zarar fazla sürmez. Ancak bir
sonraki oyunda kaybedilebileceğinden dolayı bir kazanç ta fazla sürmez.

Oyuncuların tahrik edilmesi
Bir oyuncuda oyunun sunucunu etkileyebileceği izlenimi uyandığında oyunun cazibesi artar. Kazancın sadece rastlantıya
değil, kendi yeteneklerine de bağlı olması düşüncesi kazanmanın zor olmadığı sanısını doğurur. Bu özellikle spor bahislerinde
veya pokerde böyledir. Bu durumlarda kendi etkinliğinin aşırı değerlendirildiği ve oyunun sonucu rastlantı tarafından
belirlendiği gözden kaçar.

Neredeyse kazançlar
Örn. bir kumar otomatında beş silindirden dördünde ayni motif görülüyorsa veya Black Jack oyununda kasa 21'e sadece bir
sayı daha yakınsa bu neredeyse kazanç olarak tanımlanır. Böyle bir oyun "kaybedilmiş" olarak değil "neredeyse kazanılmış"
olarak algılanır. Neredeyse kazançlar bir sonraki oyunda kazanılacağın garanti olduğu beklentisini kuvvetlendirir. Bir
neredeyse kazanç durumu oluşsa da oluşmasa da kazanç olasılığı hep aynıdır.

Oyuna para yatırma tarzı
Para yerine jeton veya benzeriyle oynandığında veya ödeme kredi kartıyla yapılabiliyorsa, bu durum sıkça kaybedilen para
değerini küçümsetir. Çekingenlik böylece azalır veya daha çabuk ortadan kalkar, daha çok risk alarak oynanır ve oyuna daha
fazla para yatırılır.

Ses, ışık ve renk efektleri, atmosfer
Örn. bir casinoda veya hipodromda hakim olan özel atmosfer bambaşka bir dünyaya gelmiş olma duygusunu uyandırır. İlave
efektler sayesinde kazançlar zararlardan daha sık gibi görünür.

