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Geral

Os presentes Termos e Condições regulamentam o acesso e utilização dos serviços oferecidos pela
Moosh, explorada pela empresa Caravel Entertainment Limited, através da
página www.moosh.pt(adiante designada como “Moosh” ou “entidade exploradora”)
independentemente do dispositivo de acesso (computador, telemóvel e/ou tablet).

A Moosh é interdita a menores de 18 anos e maiores acompanhados (incapazes nos termos da lei
civil).

Ao aceitar estes Termos e Condições, o jogador está a celebrar um contrato com a Moosh e declara
que leu e que concordou com a totalidade dos mesmos, assim como leu e concordou com a nossa
política de privacidade e cookies, regras de bónus, regras de apostas, bem como qualquer outra
documentação mencionada nos presentes Termos e Condições.

Aquando do registo, caso o jogador não tenha acesso à versão integral dos Termos e Condições,
principalmente no registo através de dispositivos móveis, o jogador poderá aceder à referida versão
na página para computador e/ou solicitar a mesma à equipa de apoio ao cliente, que enviará o
documento por email.

A Moosh assegura aos jogadores processos, procedimentos e medidas tecnológicas que garantam o
não repúdio dos atos praticados.

Caso não concorde com parte ou com a totalidade destes Termos e Condições, não deverá efetuar o
registo na Moosh.

A Moosh é uma empresa registada em Malta com o número C81535 e com sede em Ewropa Business
Centre, Level 3 - 703, Dun Karm Street, Birkirkara, BKR 9034, Malta.

Segundo o decreto-lei nº66/2015 de 29 de Abril que regula a atividade de jogos e apostas online e a
licença 19, emitida pelo SRIJ – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, a Moosh encontra-se
autorizada a oferecer apostas desportivas à cota em território português, através do
domínio www.moosh.pt, bem como jogos de fortuna ou azar sob a licença número 20, através do
domínio www.moosh.pt. Segundo a regulamentação em vigor, apenas as licenças emitidas pelo SRIJ
são válidas para operar em Portugal. Para mais informações, não hesite em visitar a página do
regulador em www.srij.turismodeportugal.pt/pt/
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