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A Betclic é segura, simples e divertida! 

A Betclic é a sua porta de entrada para o emocionante universo das apostas desportivas. Se está a dar os primeiros passos ou 

procura uma nova oferta, vai preferir a Betclic pela sua simplicidade e facilidade de uso. 

Uma oferta vasta e variada 

A Betclic tem uma das melhores e mais completas ofertas de apostas online. Connosco pode apostar numa vasta gama de desportos 

e eventos. 

Um site totalmente regulado 

A Bem Operations Limited é uma empresa registada em Malta com o número de empresa C70387, com sede registada em Level 3, 

Tagliaferro Business Centre, Gaiety Lane, Sliema, Malta e é titular das licenças n° 001 e 004, emitidas pelo SRIJ – Serviço de 

Regulação e Inspeção de Jogos, que a autoriza a desenvolver a atividade de exploração de apostas desportivas à cota e de jogos de 

fortuna ou azar em Portugal.  

A licença autoriza que a Betclic ofereça legalmente um serviço de apostas desportivas no endereço https://www.betclic.pt/.  

Utilize o formulário na página de contacto para uma resposta rápida, ou contacte-nos através de e-mail. 

E-mail: apoio@betclic.pt ou chat (09:00 - 22:00 GMT). 

Um serviço seguro e de confiança 

A Betclic trabalha com os melhores operadores para poder proporcionar as melhores condições aos seus membros. Os nossos 

sistemas informáticos e de dados estão protegidos pela melhor tecnologia disponível (servidores Dell, Firewall Fortinet e SSL pela 

Thawte). 

Uma real oportunidade de ganhar 

Na Betclic pode ganhar dinheiro com as suas apostas. A qualquer altura, sempre que desejar, poderá levantar os seus ganhos 

directamente para a sua conta bancária. Todos os dias, milhares de membros levantam os seus ganhos: a Betclic garante o 

pagamento de todos os ganhos! Receba o nosso bónus de boas-vindas quando de registar. É gratuito e simples! 

Centro de Ajuda online 

A Betclic fornece ajuda extensiva e vários tutoriais. Terá sempre à sua disposição ajuda contextual em todas as páginas que pode 

ser consultada quando rolar o rato sobre o ícone de ajuda . Encontre informações adicionais clicando neste ícone. Na Betclic 

trabalhamos para proporcionar o melhor apoio aos nossos membros. Estamos sempre ao seu serviço, a qualquer hora. 

Contacte-nos: 

 Aceda ao chat, envie-nos um e-mail ou consulte as perguntas mais frequentes 

https://www.betclic.pt/
mailto:apoio@betclic.pt
https://server.iad.liveperson.net/hc/8954059/?cmd=file&file=visitorWantsToChat&site=8954059&referrer=https%3A//www.betclic.pt
https://www.betclic.pt/help.aspx?t=6

