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23.1. Poderá ser elegível para participar em programas de bónus, cujas condições,
montante e emissão se encontrem sujeitos à nossa descrição e não sejam transferíveis.
Quaisquer bónus oferecidos por nós (que incluam mas não se limitem ao Bónus de Boas-
Vindas, Bónus de Depósito, Bónus de Reembolso e Apostas Grátis) limitam-se a um por
Conta, o que significa não mais do que um bónus por utilizador, endereço IP, computador
pessoal, morada, número de telefone, cartão de crédito/débito ou Multibanco, ou conta
bancária de depósito ou levantamento. Para evitar quaisquer dúvidas, nenhuma pessoa que
tenha aberto uma Conta Betclic e recebido um Bónus de Boas-Vindas ou um Bónus de
Reembolso em qualquer altura poderá receber outro Bónus de Boas-Vindas ou outro Bónus
de Reembolso relativo a qualquer outra Conta Betclic. Apostas Grátis não poderão ser
usadas para apostar em apostas combinadas a não ser que tenha sido efectuado um
primeiro depósito. Excepto no caso do Bónus de Boas-Vindas (que poderá ser oferecido
em mais do que um momento) para desbloqueamento ou levantamento de bónus, a quantia
do bónus recebido deverá ter sido apostada seis vezes, num evento com três, ou mais,
resultados possíveis com probabilidades mínimas de 2,00. Se o valor do bónus for colocado
em mais de uma aposta, cada aposta deve ser colocada em diferentes mercados (por
exemplo, diferentes tipos de aposta num jogo ou um tipo de aposta em diferentes jogos). 

23.2. Aplicam-se Requisitos de Levantamento em todos os bónus, salvo indicação em
contrário. O montante de bónus não pode ser levantado até que os Requisitos de
Levantamento tenham sido cumpridos. Os clientes devem consultar os artigos abaixo, bem
como os Termos e Específicos de cada promoção ou bónus, na sua respectiva página. 

23.3. Os Termos e Condições que regem quaisquer promoções e/ou bónus que lhe
oferecemos fazem parte destes Termos e Condições. Os Termos e Condições relativos a
promoções podem ser encontrados nas páginas específicas das promoções. 

Abuso de bónus 

23.4. A Betclic oferece bónus e acesso a determinadas promoções de boa-fé a utilizadores
que utilizam os nossos serviços com o propósito de diversão, e como apreço pelos
utilizadores que usufruem dos nossos serviços regularmente. Os bónus, apostas grátis e o
acesso a promoções serão revogados ou negados a membros que violem o espírito destas
ofertas. Reservamos o direito de cancelar/remover uma oferta de bónus, a qualquer
momento, no caso, ou suspeita, de abuso da oferta e de suspender as Contas dos
abusadores sem qualquer aviso prévio e com efeito imediato. A seu exclusivo critério, a
Betclic reserva o direito de não proceder ao reembolso de quaisquer depósitos, saldos ou
ganhos gerados na Conta, caso se suspeite de Abuso. A Betclic reserva o direito de
processar através das entidades competentes os abusadores. "Abuso" inclui mas não se
limita ao registo de Contas múltiplas para ganho de múltiplos bónus. Adicionalmente,
quando os Termos e Condições de quaisquer bónus ou promoções forem violados ou exista
suspeita razoável por parte da Betclic que um determinado conjunto de apostas tenha sido
colocado por um cliente, ou um grupo de clientes, que devido a uma oferta de bónus, de
uma aposta grátis ou qualquer outra oferta promocional, resulta na garantia de um ganho
independentemente dos resultados escolhidos, quer individualmente, quer em grupo, a
Betclic reserva o direito de revogar os bónus oferecidos e definir o resultado e cotas das
apostas em causa e confiscar os ganhos conseguidos através destas apostas ou bónus
oferecidos. Reservamos o direito de cancelar uma oferta de bónus no seguimento de um
depósito efectuado por si se o montante depositado não for utilizado para efectuar
apostas. Reservamos o direito de cancelar o bónus e quaisquer ganhos feitos com toda ou
uma parte do bónus caso suspeitemos que tenha havido abuso do bónus. A Betclic reserva
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o direito de requerer provas da sua identidade, idade e origem dos fundos utilizados na sua
Conta a qualquer altura, incluindo nos períodos de tempo anteriores ao crédito de um
qualquer bónus na sua Conta. 

23.5. Para Contas creditadas com montantes de bónus, os montantes apostados são
retirados do saldo real e, apenas depois, do saldo de bónus. Em Casino, nos casos de bónus
de depósito, os montantes apostados são retirados do saldo de bónus e, apenas depois, do
saldo real. Todos os bónus (excluindo o Bónus de Boas-Vindas, quando oferecido) podem
ser utilizados em todas as apostas desportivas no nosso Site. A Betclic reserva o direito de
oferecer bónus específicos a utilizadores ou grupos de utilizadores específicos, de terminar
a oferta de bónus, sem aviso prévio ou compensação, de alterar os termos e condições de
um bónus e alterar um tipo de oferta de bónus por outro à sua descrição e a qualquer
momento. 

Bónus de Boas-Vindas 

23.6. O Bónus de Boas-Vindas destina-se a todos aos proponentes de uma Conta que
nunca foram titulares de uma Conta anterior, nunca receberam um Bónus de Boas-Vindas
ou um Bónus de Depósito de Boas-Vindas e que disponham de um código disponibilizado
nos Sites dos nossos parceiros comerciais e que foram convidados a fazer parte do Bónus
de Depósito de Boas-Vindas, por virtude de terem efetuado um registo no Site
("Utilizadores Qualificados"). Qualquer jogador que visite uma das páginas promocionais e
seja detentor de um código promocional, será considerado como “Utilizador Qualificado” ao
Bónus de Boas-Vindas. Para beneficiar do bónus, o jogador deverá comunicar o código do
bónus de Boas-Vindas disponibilizado nos sites dos nossos parceiros comerciais no
momento do Registo/Criação da Conta. Outras modalidades de oferta do Bónus de Boas-
Vindas (banners, newsletters e outros materiais promocionais) poderão ser utilizadas no
futuro pela Betclic. O Bónus de Boas-Vindas "Primeira Aposta Sem Risco até 50€" destina-
se a todos os Utilizadores Qualificados que efetuem um depósito inicial na sua Conta e
efectuem uma primeira aposta. Se a mesma for perdedora, a Betclic devolve o valor, até um
máximo de 50€. Para desbloquear, ou levantar, o montante do bónus, o utilizador deverá
apostar a quantia do bónus seis vezes, em uma, ou mais apostas com cotas iguais, ou
superiores, a 2,00, com três, ou mais, resultados possíveis. Se a quantia do bónus for
colocada em mais de uma aposta, cada aposta deve ser colocada em diferentes mercados
(exemplo, diferentes tipos de apostas num evento, um tipo de aposta em diferentes
eventos). Estas condições de levantamento da totalidade do montante dos bónus
oferecidos têm de ser respeitadas para levantamento quer dos montantes de bónus, bem
como dos montantes de ganhos derivados da utilização de qualquer parcela dos respetivos
bónus. Se estas condições não forem respeitadas e caso a Betclic suspeite de abuso do
bónus e um utilizador efectuar um pedido de levantamento, a Betclic reserva o direito de
cancelar a oferta do bónus e de quaisquer ganhos recebidos por intermédio do mesmo. O
Bónus de Boas-Vindas pode ser utilizado em todas as apostas desportivas do Site. A Betclic
reserva o direito de alterar o montante e os termos e condições do Bónus de Boas-Vindas
atribuído a determinados clientes, a qualquer momento e por qualquer razão. Os termos e
condições específicos de qualquer montante de bónus revisto serão disponibilizados aos
clientes afectados. 

Bónus de Boas-Vindas - Desporto 

Consulte aqui os Termos e Condições do Bónus de Boas-Vindas de Desporto:  
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https://betclick.hs.llnwd.net/r1/media/retention/ptpt/betclic/WC_terms/WC_50_PT.html 

Bónus de Boas-Vindas - Casino 

Consulte aqui os Termos e Condições do Bónus de Boas-Vindas de Casino:  

https://betclick.hs.llnwd.net/r1/media/retention/ptpt/betclic/WC_terms/Welcome_Casino_PT.html

Bónus de Boas-Vindas - Parcerias 

A Betclic tem acordos de parcerias com algumas entidades, sendo que as condições
associadas a cada um dos parceiros podem variar. 

Bónus 

23.7. Qualquer bónus oferecido pela Betclic limita-se a um por Conta, o que significa não
mais do que um bónus por utilizador, endereço IP, computador pessoal, morada, número de
telefone, cartão de crédito/débito ou Multibanco, ou conta bancária de depósito ou
levantamento. O regulamento dos bónus estão expressos, adicionalmente, nos termos e
condições específicos de cada promoção. A Betclic reserva o direito de oferecer bónus
específicos a utilizadores e grupos de utilizadores específicos, de terminar a oferta de
bónus e de alterar um tipo de oferta de bónus por outro à sua descrição e a qualquer
momento.

24.1. O Cash Out pode estar disponível para mercados selecionados para apostas pré-
direto e ao directo, apostas Simples e Múltiplas e em várias modalidades, competições e
tipos de aposta. Um ícone Cash Out ficará visível nos tipos de aposta abrangidos pelo Cash
Out. Quando o Cash Out estiver disponível para tipos de aposta pré-direto e nós não
oferecermos a funcionalidade em directo, o Cash Out ficará indisponível assim que o evento
se iniciar. O Cash Out está disponível apenas para apostas activas – em caso de apostas
múltiplas, uma destas apostas, pelo menos, deve estar activa. 

24.2. Pode fazer Cash Out da sua aposta pelo montante oferecido no botão inserido na
página dedicada ao Cash Out ou na janela Cash Out no universo Em Direto. O montante a
ser pago, que corresponde ao montante indicado no botão Cash Out, é baseado no
diferencial entre a cota actual oferecida e a cota existente no momento da realização da
aposta. Quando o pedido de Cash Out é processado, o resultado da aposta é definido
imediatamente e quaisquer acontecimentos subsequentes não terão impacto no montante
a ser pago. O montante de Cash Out não pode ser superior ao montante da aposta inicial. 

24.3. O pedido de Cash Out não tem garantia de ser aceite e poderá não ser processado
se, por exemplo, a aposta ou o tipo de aposta forem suspensos ou as cotas sofrerem
alterações antes do pedido ser processado. A aceitação de uma oferta Cash Out não é
imediata e poderá haver ligeiros atrasos na validação de uma oferta Cash Out. Se um
pedido de Cash Out não for processado, será disponibilizada uma mensagem que indicará a
razão e poderá ser oferecida uma nova oferta de Cash Out (excepto se o tipo de aposta já
não estiver a ser disponibilizado). 

24. Cash Out


