
MODELO DE CAUÇÃO 

GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO Nº _________ 

 

O depósito em dinheiro será efetuado no Banco ________________________ , à 

ordem do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P. 

 

 

 

Vai _____________________, com sede em _____________________________ e 

sucursal em1 _____________, com o capital social de _____________, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de __________, com o número de matrícula 

e de pessoa coletiva ___________, titular de uma licença para explorar jogos e 

apostas online prevista na alínea ____ do n.º 1 do artigo 5.º do Regime Jurídico 

dos Jogos e Apostas Online (RJO), aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 66/2014, 

de 29 de abril de 2015, depositar na agência/balção sito na rua _________, 

(localidade), do banco ________, a quantia de EUR. 100 000,00 (cem mil euros), 

à ordem do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P., 

como caução do bom e pontual cumprimento por aquela das obrigações a que se 

refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do RJO, relativas ao pagamento do 

imposto especial de jogo online.  

 Este depósito de EUR. 100 000,00 (cem mil euros), sem reservas, fica à 

ordem do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P., a 

quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.  

O banco obriga-se, sem quaisquer reservas, a entregar ao Serviço de 

Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I.P. as importâncias que 

lhe venham a ser solicitadas até àquele valor, logo que interpelado por simples 

notificação.  

O presente depósito permanece válido até que seja expressamente 

autorizada a sua libertação pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do 

Turismo de Portugal, I.P., não podendo ser anulado ou alterado sem esse mesmo 

consentimento e independentemente da liquidação de quaisquer prémios ou 

despesas que sejam devidos.  

 

(Local e data) 

 

(Assinatura) 

 

                                                 
1
 Preencher no caso de sociedades estrangeiras 


