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16.1 Aceitação
Ao aceitar estes Termos e Condições, você está plenamente consciente de que existe um risco de perder dinheiro ao jogar e
é totalmente responsável por qualquer perda. Você concorda que a sua Participação na Betway é por sua opção, conta e
risco. Relativamente às suas perdas, você não terá qualquer reclamação contra a GM Gaming Limited ou qualquer parceiro,
ou respetivos diretores, agentes ou funcionários.

16.2 Clientes Qualificados
Os funcionários da GM Gaming Limited, seus concessionários, distribuidores, subsidiárias, publicidade, promoção ou outras
agências, parceiros de média, retalhistas e membros das famílias imediatas de cada um não são elegíveis para participar nos
jogos.
Participar na atividade do jogo e apostas online, seja diretamente ou através de outrem, também é proibido aos membros
dos órgãos governamentais e aos representantes da República para as Regiões Autónomas, membros dos órgãos
governamentais das Regiões Autónomas, procuradores públicos, autoridades policiais, forças de segurança e seus agentes;
menores e indivíduos declarados impróprios nos termos da lei civil, qualquer pessoa que esteja, voluntariamente ou por
decisão judicial, banida de jogar, membros dos órgãos da companhia da Entidade Exploradora, qualquer pessoa que tenha ou
tenha tido acesso aos sistemas informáticos do jogo online e apostas do website, quaisquer indivíduos, como gerentes
desportivos, pessoal técnico desportivo, treinadores, desportistas, sejam profissionais ou amadores, juízes, árbitros,
empreendedores desportivos e todos os que estejam encarregados de organizar competições e eventos desportivos, corridas
de cavalos e competições nas quais apostas possam ser colocadas quando, direta ou indiretamente, estas possam interferir
no resultado dos eventos, e aos funcionários da Autoridade do Jogo.

16.3 Encerramento de Conta
Qualquer saldo na sua conta aquando do seu cancelamento será creditado no seu cartão de crédito/débito ou conta
financeira.

16.4 Publicidade
Ao aceitar qualquer prémio e/ou ganhos nossos, você concorda em ser contactado e convidado a consentir que o seu nome
seja utilizado para fins publicitários e promocionais sem compensação adicional, exceto quando proibido por lei.

16.5 Totalidade do Acordo
Os Termos e Condições aqui contidos representam o acordo completo, final e exclusivo entre Você e a Entidade Exploradora
e substituem e combinam todos os acordos, representações e entendimentos anteriores entre Você e a Entidade Exploradora
no que diz respeito à Participação na Betway. Reservamos o direito de alterar estes Termos e Condições, ou implementar ou
alterar quaisquer procedimentos, a qualquer momento, sem aviso prévio. Tais alterações serão implementadas à discrição da
Administração e terão efeito imediato.
Uma mensagem de notificação informando que mudanças foram efetuadas nos nossos Termos e Condições aparecerá da
próxima vez que o Cliente iniciar sessão no Website. O Cliente deverá aceitar as alterações aos Termos e Condições antes de
continuar a participar na Betway.

16.6 Decisão Final
Em caso de discrepância entre o resultado apresentado no seu software e o do software do servidor Betway, o resultado
exibido no software do servidor Betway será o resultado oficial e aplicável.

16.7 Impostos
Você é o único responsável por quaisquer impostos aplicáveis sobre quaisquer prémios e/ou ganhos que obtiver da Entidade
Exploradora.

16.8 Força Maior
A Entidade Exploradora não poderá ser responsabilizado por qualquer falha na execução ou demora na execução de qualquer
das nossas obrigações nos termos do contrato de jogo causado por eventos fora do nosso razoável controlo.

16.9 Consórcios
Nada nestes Termos e Condições deve ser interpretado como a criação de qualquer agência, parceria, acordo de confiança,
relacionamento fiduciário ou qualquer outra forma de consórcio entre si e nós.

16.10 Divisibilidade
Se qualquer um dos Termos e Condições for determinado por qualquer autoridade competente como inválido, ilegal ou
inaplicável em qualquer extensão, esse termo, condição ou disposição será, nesse sentido, separado dos termos existentes,
condições e disposições, que continuarão a ser válidos na medida máxima permitida por lei. Em tais casos, a parte
considerada inválida ou inexequível deve ser alterada de forma consistente com a lei aplicável para refletir, tanto quanto
possível, a nossa intenção original.
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16.11 Termos Desportivos Adicionais
Cada um dos termos adicionais abaixo mencionados também deve ser lido em conjunto com os Termos e Condições do
"Contrato de Jogo" acima mencionado:
O desporto inclui informação sobre Mercados de Apostas oferecidos, Pagamentos Máximos, Cancelamento de Apostas,
Apostas Múltiplas explicadas, etc.

16.12 Explicação dos Termos e Condições
Consideramos que estes Termos e Condições são justos. Caso necessite de algum conselho relativamente a esta ou outras
partes do nosso serviço, por favor contacte o apoio@betway.pt.
Por favor tenha em conta que toda a correspondência e chamadas telefónicas poderão ser gravadas.

16.13 Atribuição
Estes Termos e Condições são pessoais para si e não são atribuíveis, transferíveis ou sub-licenciáveis por si, exceto com o
nosso prévio consentimento por escrito. Reservamos o direito de ceder, transferir ou delegar qualquer um dos nossos direitos
e obrigações nos termos deste documento a terceiros, sem aviso prévio.

16.14 Transferências de Negócio
No caso de uma mudança de controlo, fusão, aquisição ou venda de ativos da empresa, a conta do jogador e os dados
associados podem fazer parte dos ativos transferidos para o comprador ou parte adquirente. Nesse caso, forneceremos aviso
por email ou no nosso Website explicando as suas opções no que diz respeito à transferência da sua conta.

16.15 Limitação de Ações
Você concorda que qualquer processo judicial para fazer valer qualquer reclamação que você possa ter (se a houver) contra o
Casino, será iniciado por si no prazo de 6 (seis) meses a partir da causa de ação decorrente (o "Período de Prescrição"); na
ausência do qual você renuncia e abandona para sempre qualquer direito que possa ter para fazer valer esse pedido após o
Período de Prescrição e confirma que, no termo do Período de Prescrição, o referido pedido será anulado, renunciado e
abandonado em lei.
Na eventualidade de um conflito entre os Termos e Condições em inglês e os Termos e Condições noutras línguas, a versão
portuguesa prevalecerá.
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