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Política de Promoções de Desporto e Bónus

1. Apostas no mesmo mercado não são elegíveis para os
requisitos do bónus. Caso o jogador efetue mais do que
uma aposta no mesmo mercado, apenas a primeira aposta
avaliada, em pré jogo ou em direto, contribui para os
requisitos do bónus. Todas as apostas no mesmo mercado
avaliadas posteriormente não contribuem para os requisitos
de bónus. Este requisito é aplicado em conjunto com todos
os outros requisitos do bónus.

Por exemplo, o jogador aposta que "Portugal" ganha
contra o "Brasil" no mercado "1 x 2" com odds de 2.10.
Todas as apostas efectuadas posteriormente neste
mercado não contam para os requisitos mínimos,
independentemente das probabilidades de apostas.

2. Apostas de sistema e apostas canceladas não são
elegíveis para bónus ou requisitos promocionais.

3. Qualquer atividade com a intenção de manipular os
requisitos de bónus será considerada uma violação dos
presentes Termos e Condições.

4. Todos os bónus têm uma data de validade no evento em
que um bónus expira sem completar os requisitos de
apostas, os bónus e ganhos subsequentes serão removidos
da conta dos jogadores.

5. No caso de o utilizador solicitar o levantamento do saldo
disponível sem ter cumprido ou completado os requisitos de
bónus, o bónus e os respectivos ganhos serão removidos do
saldo dos jogadores.

6. Todos os bónus são ativados na conta de jogador assim
que o popup de bónus aparece pela primeira vez. O
montante do bónus não estará visível na conta de jogador
até que o jogador efetue uma ação para aceitar ou rejeitar o
mesmo no popup. Independentemente da ação que o
jogador realize, aceitar, rejeitar ou ignorar o popup, o bónus
será cancelado caso o jogador solicite um levantamento.

7. Apostas únicas com odds menores que 2.0 não contam
para o mínimo de requisitos de apostas, a menos que
indicado nos Termos e Condições de bónus e/ou promoções.

8. Caso não conste nas promoções de bónus e/ou
condições, as apostas múltiplas e apostas combinadas
devem ter odds maiores ou iguais que 3.0 para conseguirem
ter o mínimo de requisitos de apostas.

9. As apostas só serão consideradas para o mínimo de
requisitos de apostas quando tiverem sido pagas.

10. Apostas nas quais o Jogador tenha usado a
funcionalidade "Cash Out" não contam para os requisitos de
Bónus nem cumprem os requisitos para qualquer outra
promoção disponibilizada pela Moosh.pt.

11. As apostas feitas com dinheiro de bónus que não
atendam ao mínimo de requerimentos para o bónus e/ou
promoção para os quais tenham sido atribuídos serão
aceites pela Moosh.pt, no entanto estas apostas não
contarão para o mínimo de requerimentos como estipulado
nas condições de bónus e/ou promoções.

12. Só as apostas efetuadas com saldo de bónus contribuem
para os requisitos dos bónus de desporto.


