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Cash Out

O cash out poderá estar disponível para mercados pré-jogo e direto em apostas simples e
combinadas. O cash out não estará disponível para todos os eventos, apenas para uma seleção. O
cash out não será oferecido em apostas de sistema.

O valor do cash out é calculado com base nas odds dos mercados ao vivo.

O jogador poderá acompanhar o valor do cash out na barra junto ao botão de cash out, o que
permite monitorizar o valor oferecido.

Para verificar a disponibilidade do cash out, o jogador deverá aceder a “Minhas Apostas” no boletim
de apostas. Caso o cash out esteja disponível, essa informação aparecerá por baixo da informação da
aposta, com o respetivo montante.

Para fazer cash out de um aposta, o jogador deverá clicar em “Cash Out” e “Confirmar Cash Out” e o
montante de cash out será creditado de imediato na conta de jogador.

Caso um mercado específico seja suspenso durante a solicitação de cash out, o mesmo pode não ser
aceite.

Caso o pedido de cash out seja aceite, esta informação aparecerá no ecrã e a aposta será resolvida
de imediato. Ao confirmar um cash out, a aposta é de imediato resolvida e o resultado final do evento
não terá qualquer correlação com a resolução da mesma.

O montante de cash out não pode ser superior ao montante inicial da aposta.

A Moosh não garante que a opção de cash out esteja disponível em todos os mercados e/ou para
todos os jogadores.

O cashout estará apenas disponível por um período limitado de tempo. Quaisquer alterações no
mercado e/ou na odd durante o período de oferta de cash out resultará num montante diferente de
cashout e/ou na suspensão e/ou na remoção da opção de cash out.

A Moosh reserva-se o direito de remover a opção de cash out a qualquer momento e sem aviso
prévio.

As apostas resolvidas por cashout não contribuem para os requisitos de bónus.

O cash out não será oferecido e/ou permitido em apostas colocadas com Apostas Grátis.
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