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Abertura de Conta de Jogador

A participação nos jogos a dinheiro real disponíveis na Moosh só é possível após o registo de uma
conta de jogador e a aceitação dos respetivos Termos e Condições através do formulário de registo.
Todos os dados inseridos no ato de registo serão guardados e mantidos na nossa base de dados. O
registo só é considerado válido após a validação dos dados fornecidos.

Ao registar uma conta de jogador na Moosh, declara que:

É uma pessoa física e é maior de idade (18 anos);
Não está proibido de participar em jogos de sorte ou azar pela legislação vigente em
Portugal;
Não possui conta na Moosh mesmo que suspensa, desativada ou cancelada;
Não se autoexcluiu ou está proibido de jogar segundo os termos da Lei ou Regulamentação
Portuguesas.

É estritamente proibida a prática de jogos e apostas online, diretamente ou por interposta pessoa a:

Titulares dos órgãos de soberania e aos Representantes da República para as Regiões
Autónomas;
Titulares dos órgãos de Governo das Regiões Autónomas;
Magistrados do Ministério Público, autoridades policiais, forças de segurança e respetivos
agentes;
Aos menores e aos maiores acompanhados, dependentes de representação ou de autorização
prévia para a prática de atos patrimoniais (incapazes nos termos da lei civil);
Àqueles que, voluntária ou judicialmente estejam impedidos de jogar;
Titulares de órgãos sociais da entidade exploradora;
Qualquer pessoa que tenha ou possa ter acesso a sistemas informáticos dos jogos e apostas
online de um determinado sítio na Internet;
Quaisquer pessoas, tais como dirigentes desportivos, técnicos desportivos, treinadores,
praticantes desportivos – profissionais e amadores – juízes, árbitros, empresários desportivos
e responsáveis das entidades organizadoras de competições e/ou provas desportivas e das
competições e corridas de cavalos objeto de apostas, quando direta ou indiretamente,
tenham ou possam ter qualquer influência no resultado dos eventos;
Trabalhadores da entidade de controlo, inspeção e regulação que exerçam tais competências,
sem prejuízo do disposto no número 4 do artigo 47º do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas
Online.

Todos os dados fornecidos no momento de registo incluindo, mas não limitado aos dados em baixo,
devem ser verdadeiros e exatos. Todos os dados fornecidos devem ser idênticos aos constantes no
documento de identificação.

Nome Completo;
Data de Nascimento;
Nacionalidade;
Profissão;
Morada de residência;
Código Postal;
País;
Número de Identificação Civil (Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão);
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Número de Identificação Fiscal (NIF);
E-mail;
Elementos Identificadores de Conta de Pagamento.

De acordo com a Regulamentação, após o registo da conta de jogador estar concluído, poderá alterar
os dados pessoais à exceção de Data de Nascimento, Local de Nascimento, Número de Identificação
Civil e Número de Identificação Fiscal.

O jogador deverá enviar uma cópia do documento comprovativo dos elementos identificadores da
conta de pagamento em que conste os respetivos dados e titularidade, com a finalidade de receber
quaisquer ganhos gerados na conta de jogador.

Para alterar a conta bancária associada à conta de jogador, de acordo com a Regulamentação
vigente, deverá enviar uma cópia do documento comprovativo dos elementos identificadores da conta
de pagamento em que conste os respetivos dados e titularidade. Caso o comprovativo não seja
enviado ou caso contenha dados contraditórios ou incompletos, não será aceite a alteração ou a nova
conta de pagamento.

O jogador declara que todos os fundos utilizados para depositar na conta de jogador da Moosh são
provenientes de fontes legítimas e que não utilizará a Moosh para quaisquer atividades ilegais ou
fraudulentas, incluindo, mas não limitado a branqueamento de capitais e/ou financiamento de
terrorismo. A Moosh reserva-se o direito de, quando requerido pelas autoridades competentes,
comunicar qualquer informação relativa à conta de jogador, incluindo os dados pessoais. A Moosh
reserva ainda o direito de reter quaisquer fundos que possam alegadamente estar relacionados com
atividades fraudulentas ou ilegais ligados a branqueamento de capitais e/ou financiamento de
terrorismo.

Em nenhuma circunstância deverá o jogador tentar abrir e utilizar múltiplas contas no nosso sítio da
internet. A Moosh tomará de imediato as medidas apropriadas contra qualquer jogador que tente
abrir múltiplas contas. Caso o jogador recorra a mecanismos e/ou ações destinadas a contornar as
restrições que temos implementadas para impedir a criação de múltiplas contas, as mesmas serão
imediatamente canceladas.

A utilização da Moosh é exclusiva para o território português. Qualquer tentativa de registo e/ou
utilização da Moosh fora do território nacional, será completamente rejeitada pela Moosh, excepto
quando se trate de jogadores previamente registados e cuja jurisdição não proíba o acesso a
domínios “.pt”.

Ao criar uma conta, o jogador autoriza a validação da sua identidade em tempo real pela Moosh junto
das bases de dados de entidades públicas.

Caso não seja possível a validação automática da identidade do jogador, para que o registo possa ser
validado manualmente, o jogador é responsável pelo envio da documentação necessária para a
verificação do registo, ou seja, Documento de Identificação Civil e Documento de Identificação Fiscal.
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Caso se verifiquem discrepâncias entre os dados de registo e os dados constantes na documentação
enviada o processo de registo não poderá ser finalizado.

A Moosh irá solicitar, para efeitos do registo do jogador o seu nome completo, a data de nascimento,
a nacionalidade, a profissão, a morada de residência, o número de identificação civil ou do
passaporte, o número de identificação fiscal, o endereço de correio eletrónico e os elementos
identificadores da conta de pagamento. Aos jogadores de nacionalidade Portuguesa será sempre
exigido ou o número de identificação do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, conforme
aplicável. Os jogadores estrangeiros poderão utilizar o número de passaporte, título de residência ou
número de identificação civil do país de origem (este último, caso sejam oriundos de um país da
União Europeia). Nos casos em que não for possível verificar a identidade do jogador mediante
consulta às bases de dados das entidades públicas ou diretamente através do cartão de cidadão ou
da chave móvel digital, iremos solicitar ao jogador cópia de documento comprovativo da sua
identidade com fotografia e data de nascimento. Todos os jogadores estão obrigados a fornecer à
Moosh cópia de documento comprovativo da titularidade da sua conta de pagamento para efeitos de
recebimento dos saldos da conta de jogador.

Toda a documentação fornecida pelo jogador deverá ser válida, legível e emitida pelas entidades
oficiais do país de origem do jogador.

Todas as informações referentes à conta de jogador podem ser encontradas em “Minha Conta”, tais
como, dados pessoais, saldo de conta e atividade de conta (depósitos, apostas, bónus e
levantamentos). A informação referente à atividade de conta está disponível na conta do jogador
durante 90 dias. A pedido do jogador, a Moosh poderá disponibilizar um documento com toda a
atividade de conta dos últimos 12 meses.


