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8.1 Política
Queremos garantir que usufrui da sua experiência na Betway de forma segura e responsável. Trataremos imediatamente de
qualquer problema que afete a sua experiência de jogo na Betway.
A Betway não pode ser responsabilizada por qualquer utilização não autorizada e/ou imprópria dos dados pessoais de
qualquer jogador. De forma a alertar os jogadores para a sua própria proteção, a Betway aconselha-os a:

Garantir controlo parental constante e supervisão dos dispositivos utilizados para aceder às contas Betway;
Utilizar filtros de conteúdos para impedir o acesso por parte de menores;
Jamais deixar dispositivos usados para aceder à Betway desbloqueados ou ao alcance de menores e/ou terceiros;
Proteger sempre a sua conta de jogador com um nome de utilizador e palavra-passe e garantir que os altera com
frequência;
Manter cartões de crédito/débito assim como qualquer informação financeira fora do alcance de menores e/ou
terceiros;
Jamais guardar os dados da sua conta de jogador nos dispositivos utilizados para aceder à Betway;
Limitar o acesso de menores aos dispositivos usados para aceder à Betway, se necessário com software apropriado;
Certificar-se de que a decisão de utilizar a Betway é sua e é tomada de livre vontade, voluntaria e conscientemente.

8.2 Probabilidades Gerais de Ganhar
No que respeita aos de casino, a Entidade Exploradora garante, em concordância com a forma como o jogo foi desenvolvido,
pagar em média um prémio de cerca de noventa e dois por cento (92%) ou mais do dinheiro apostado pelo Cliente. Esta
percentagem indica o índice de distribuição comum internacional ou Retorno Ao Jogador (RAJ) em relação aos jogos de
casino online, o qual é calculado de acordo com a relação entre o dinheiro apostado e ganhos. O mesmo tem base em
configurações de um gerador de números aleatório e será obtido a longo e médio prazo. No geral, o índice de RAJ dos jogos
de casino oferecidos pela Betway é superior a 95%.
Para garantir a máxima proteção dos nossos Clientes, as percentagens de pagamento dos jogos do nosso casino são
certificadas e publicadas mensalmente pela iTech Labs.


