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4.1 Verificação de Identificação
Temos de receber e verificar com sucesso uma cópia de um documento comprovativo da titularidade da sua conta de
pagamento para que possa levantar os saldos da sua conta de jogador.

4.2 Registos
É da responsabilidade do titular do cartão reter cópias de registos de transações e das políticas e regras do Website.

4.3 Métodos de Pagamento
Há vários métodos eletrónicos de depósito e levantamento oferecidos pela Entidade Exploradora, todos eles em Euros, a
moeda oficial da Unidade Monetária Europeia, na qual Portugal está incluído, como membro da União Europeia.
Oferecemos uma seleção de diferentes tipos de cartões de crédito e carteiras eletrónicas, que oferecem transações imediatas.
Também pode utilizar uma transferência bancária. Lista dos métodos eletrónicos de pagamento oferecidos para transações:

Transferência Bancária

Multibanco
Fast Bank Transfer

Cartão de Crédito

Visa
Mastercard

Carteira

Paysafecard

Para informação detalhada relativamente a métodos de pagamento, depósitos e levantamentos, por favor visite a
página Bancária do website da Betway.

4.4 Depósitos
Deverá efetuar um depósito mínimo de 10 EUR antes de começar a apostar ou jogar.

4.5 Montantes de Apostas Mínimos e Máximos
Desporto
O montante mínimo para apostar é 0,10€. O montante máximo de uma aposta depende do desporto, da liga e das apostas.
Irá ver o valor exato especificado no campo onde terá de inserir o montante quando colocar uma aposta. Não garantimos
que qualquer aposta colocada dentro ou para o valor máximo seja aceite.
Casino
O montante mínimo para para apostar no casino é 0,01€. A aposta máxima que pode ser colocada no casino é de 1,250€,
dependendo do jogo selecionado.

4.6 Levantamentos
De acordo com a Política de Levantamentos da Entidade Exploradora todos os levantamentos serão processados para a conta
de pagamento por si indicada e devidamente verificada. Os fundos depositados estarão imediatamente disponíveis e os
levantamentos serão processados o mais depressa possível. O tempo de processamento do seu banco pode ter impacto no
recebimento dos fundos até 48 horas. Os seus fundos serão transferidos para a conta de pagamento por si titulada e por nós
verificada. Caso pretenda alterar a sua conta de pagamento atual poderá efetuar o upload dos documentos que provam a sua
titularidade dessa nova conta em qualquer altura na área “Verificação de Conta” na secção Informação Pessoal, quando
estiver ligado na sua conta Betway. Iremos verificar esta nova conta antes de permitir a transferência de fundos provenientes
da sua conta de jogador.
Conforme estipulado na cláusula 3.4 se uma conta financeira e/ou cartão de crédito/débito tiverem sido utilizados para
depositar fundos, os nomes registados na sua conta Betway devem corresponder ao nome registado na conta/cartão. No
caso de uma solicitação de pagamento de fundos através de Transferência Bancária Direta (TBD), a conta bancária
adquirente deve apresentar o mesmo nome que o utilizado durante o registo.

https://betway.pt/banco/
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O saldo de um bónus não pode ser levantado. Os bónus são créditos para jogar e apenas os prémios deles resultantes
podem ser transferidos da conta de jogador para a conta de pagamento do jogador.
Quando o pagamento de um bónus, nos termos de qualquer promoção, depender de você efetuar um depósito no seu
saldo de caixa e você levantar todo ou parte do depósito antes de o bónu ser pago ao seu saldo de bónus, você
perderá o bónus em questão e todos os ganhos obtidos através desse bónus.

4.7 Atualização de Dados de Pagamento
A atualização ou acrescento de dados de pagamentos para fins de levantamento só poderão ser efetuadas através do Apoio
ao Cliente.

4.8 Cash Out
O Cash Out é uma função que permite ao jogador tomar a decisão de encerrar a sua aposta antes que esta seja resolvida.
O Cash Out é uma função de resolução de apostas em tempo real oferecida pela Betway. Sempre que o botão Cash Out
aparecer, pode optar por receber um determinado valor, que não pode ser mais elevado que o valor que apostou.
Todos os Cash Outs estão disponíveis nos mercados ao vivo e aplicam-se a Apostas Simples e Múltiplas. Excluem-se as
Apostas Combinadas. Se a sua aposta se qualificar para um Cash Out, irá ver um botão deslizante na secção Apostas Feitas
do seu boletim de apostas à direita do botão Levantamento. Clique no botão deslizante, selecione o montante exato dentro
do disponível e clique em Cash Out.
Ao premir o botão Cash Out numa aposta elegível por resolver na secção Apostas Feitas, irá imediatamente proceder à
resolução da sua aposta no montante selecionado para Cash Out. Assim que o botão Cash Out for premido, o Cash Out não
pode ser revertido.
A Betway reserva o direito de recusar a resolução de um Cash Out nas seguintes circunstâncias:

Se o montante do Cash Out tiver sido incorretamente apresentado; ou
Se o montante do Cash Out representar um erro palpável no mercado; ou
Se a Betway tiver razões para acreditar que o Cash Out foi efetuado após o resultado do evento relevante ter sido
conhecido.

A Betway não garante a disponibilidade da função Cash Out a todo o momento, mesmo que a função tenha sido anunciada
em ligação a um evento em particular. A Betway não poderá ser responsabilizada se a função Cash Out não estiver disponível
devido a erros técnicos. Em tais circunstâncias, quaisquer apostas colocadas permanecerão independentemente da
disponibilidade da função Cash Out.
Assim que o Cash Out for processado, os dados respetivos ficarão disponíveis para consulta no seu Histórico de Apostas.
Estes Termos e Condições do Cash Out estão inseparavelmente ligados aos nossos Termos e Condições, dos quais fazem
parte.


