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Direitos e Deveres do Jogador

Os jogadores têm o direito de:

Receber informação verdadeira e completa sobre o jogo online, que pode ser encontrada nos
presentes Termos e Condições e na diferente documentação disponibilizada na nossa página;

Receber informação sobre os métodos de depósito e levantamento, que podem ser
encontrados no ponto 6 dos presentes Termos e Condições, bem como nas áreas de depósito
e levantamento;

Receber informação sobre os montantes mínimos e máximos de aposta, bem como as regras
de cálculo e pagamento de prémios, que podem ser encontrados no ponto 18 dos presentes
Termos e Condições;

Receber os prémios que sejam devidos;

Jogar livremente e sem qualquer tipo de coação;

Verificar a informação pessoal inserida aquando do registo, bem como a informação sobre
apostas e/ou montantes apostados e o saldo total da conta de jogador, informação esta que
pode ser encontrada na área “Minha Conta”;

Identificar-se, de um modo seguro, junto da entidade exploradora;

Receber informação e avisos sobre o jogo excessivo;

Receber informação sobre proibições de jogar, em especial referente a menores, pessoas
inaptas e/ou proibidas legalmente de jogar, que pode ser encontrada no ponto 4 dos
presentes Termos e Condições;

Ver garantida a sua privacidade e a proteção dos dados disponibilizados à entidade
exploradora para efeitos do seu registo de jogador;

Aceder à identificação e aos contatos da entidade exploradora, caso pretenda apresentar
uma reclamação e como deve proceder;

Autoexcluir-se de qualquer serviço oferecido pela Moosh. Poderá encontrar toda a informação
sobre a autoexclusão em “Dados Pessoais” e “Autoexclusão”. A informação sobre jogo
responsável e autoexclusão também pode ser encontrada AQUI;

Ter uma seção da página relacionada com o jogo responsável, onde os jogadores possam
encontrar a informação necessária para efetuar uma decisão informada e onde são
promovidos comportamentos moderados e não compulsivos. Esta informação pode ser
encontrada no ponto 10 dos presentes Termos e Condições;

Os jogadores têm a obrigação de:

Identificar-se perante a entidade exploradora, de acordo com as regras estabelecidas na
Legislação em vigor;

Indicar, no ato de registo no sítio na Internet, uma conta de pagamento de que sejam
titulares e na qual devem ser creditados todos os montantes transferidos a partir da conta de
jogador;

https://www.moosh.pt/jogo-responsavel/
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Fornecer à entidade exploradora uma cópia de documento comprovativo da titularidade da
conta de pagamento referida na alínea anterior, para efeitos de levantamento do saldo
constante da conta de jogador;

Cumprir a lei, bem como os regulamentos, instruções e orientações da entidade de controlo,
inspeção e regulação;

Não perturbar o normal funcionamento dos jogos e apostas online.


