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Regras Específicas

A Moosh irá, a título cautelar, suspender a conta de jogador e reter preventivamente quaisquer
fundos que possam existir nessa conta, caso o comprovativo de titularidade da conta de pagamento
fornecido pelo jogador não seja satisfatório ou não seja entregue pelo jogador à Moosh quando
solicitado i.e., no momento do primeiro depósito ou imediatamente após esse primeiro depósito. O
jogador deverá ter em consideração que até a efetiva confirmação da sua conta de pagamento, a
Moosh não poderá autorizar a transferência dos fundos existentes na sua conta de jogador para a sua
conta de pagamento. Será considerado satisfatório o comprovativo de titularidade da conta que
contenha os seguintes elementos: identificação dos dados da conta e respetivo titular. Pelo que, será
considerado não satisfatório o comprovativo que não preencha os requisitos acima indicados ou
acerca do qual, e após a devida análise, possam existir dúvidas relacionadas com a sua autenticidade.

A Moosh irá a título cautelar, suspender a conta de jogador e reter preventivamente quaisquer fundos
que possam existir nessa conta, caso o jogador efetue um depósito na sua conta de jogador
utilizando um método de pagamento titulado por terceiro. No seguimento da suspensão, a título
cautelar, a Moosh irá ainda dar conhecimento do facto às autoridades competentes para o processo
penal, caso existam indícios da prática de um crime, bem como ao SRIJ em qualquer circunstância e
conforme determinado na lei e regulamentação aplicável à atividade do jogo online.

A Moosh irá, a título cautelar, suspender a conta de jogador e reter preventivamente quaisquer
fundos que possam existir nessa conta em caso de envio de documentação manipulada, utilização de
dados falsos ou de terceiros. A título exemplificativo, iremos aplicar esta regra caso detetemos que
manipulou ou forjou o documento comprovativo da titularidade da conta de pagamento associada à
sua conta de jogador. No seguimento da suspensão, a título cautelar, a Moosh irá ainda dar
conhecimento do fato às autoridades competentes para o progresso penal, caso existam indícios da
prática de um crime, bem como ao SRIJ em qualquer circunstância e conforme determinado na lei e
regulamentação aplicável à atividade do jogo online.

De forma a proteger o jogador e de acordo com a nossa política de jogo responsável, a Moosh irá
suspender uma conta de jogador sempre que existam indícios fortes que permitam concluir que o
jogador tem ou está a desenvolver problemas associados ao jogo. A suspensão efetuada pela Moosh,
sempre comunicada ao Regulador num prazo máximo de 24 horas e devidamente fundamentada,
apenas terá lugar após serem esgotados todos os mecanismos previstos (I) nas leis e regulamentos
do jogo online em Portugal; (ii) na política de Jogo Responsável da Moosh; (iii) e após
encaminhamento do jogador para entidades especializadas em problemas de jogo.

A Moosh irá, a título cautelar, suspender a conta de jogador e reter preventivamente quaisquer
fundos que possam existir nessa conta, sempre que exista qualquer suspeita de fraude ou tentativa
de fraude. No seguimento da suspensão, a título cautelar, a Moosh irá ainda dar conhecimento do
fato às autoridades competentes para o processo penal, caso existam indícios da prática de um crime,
bem como ao SRIJ em qualquer circunstância e conforme determinado na lei e regulamentação
aplicável à atividade do jogo online. A título meramente exemplificativo, e para que o jogador esteja
ciente dos comportamentos que deverá evitar, serão considerados comportamentos fraudulentos: (I)
utilização ou tentativa de utilização de softwares especializados ou quaisquer softwares que permitam
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a tomada de decisões automáticas, bem como outras técnicas que visam influenciar os resultados dos
jogos de fortuna ou azar; (ii) manipulação ou tentativa de manipulação em apostas desportivas e/ou
jogos de fortuna ou azar; (iii) em caso de chargeback, e apenas quando este consubstancia uma
tentativa de fraude no pagamento e não quando estiver relacionado com eventuais problemas
técnicos ou de comunicação. Nestes casos específicos, para além da suspensão da conta de jogador a
título cautelar, a Moosh poderá solicitar documentação ao jogador e disputar o chargeback junto da
sua instituição financeira.

A Moosh irá, a título cautelar, suspender a conta de jogador e reter preventivamente quaisquer
fundos que possam existir nessa conta, sempre que existam indícios bastantes de que o jogador
tentou infringir ou infringiu normas legais ou regulamentares que lhe são aplicáveis no âmbito da
atividade de jogos e apostas online. Exemplos de comportamentos a evitar pelos jogadores são a
utilização de uma conta de jogador titulada por terceiro, ações que coloquem em causa o normal
funcionamento do sítio da internet da Moosh ou que possam prejudicar a interação com outros
jogadores.


