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Autoexclusão

Caso o jogador sinta a necessidade de suspender a atividade de jogo por um período de
tempo mais alargado, a SAS APOSTAS SOCIAIS dá-lhe as seguintes opções:

- uma opção de autoexclusão por tempo determinado, podendo optar, através da sua Conta
de Jogador, por uma data específica.

- uma opção por tempo indeterminado.

Para comunicar a vontade de se autoexcluir, o Jogador pode fazê-lo diretamente no Site,
através da sua Conta de Jogador ou através dosite do Regulador. Neste caso, a
autoexclusão aplica-se a todas as entidades exploradoras.

No caso de Autoexclusão por Tempo Determinado:

Durante o período de autoexclusão, a conta é suspensa, o Jogador pode fazer log-in, fica
impossibilitado de jogar e depositar na sua Conta de Jogador e não receberá qualquer
comunicação da SAS APOSTAS SOCIAIS durante o período definido. Pode, no entanto,
aceder direitamente ao seu histórico, solicitar o levantamento de fundos da sua Conta de
Jogador, sendo o saldo transferido para a Conta de Pagamento num prazo máximo de 48
horas, estando a conta verificada e validada.

No caso de autoexclusão por tempo indeterminado, a Conta de Jogador será cancelada e o
acesso ao seu histórico terá de ser feito por meio de pedido ao Apoio ao Cliente, seja por
telefone, chat ou email. O saldo disponível será automaticamente transferido para o
Jogador, estando a conta verificada e validada.

Como referido, o Jogador pode comunicar a sua decisão de autoexclusão junto do Serviço de
Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) do Turismo de Portugal, I.P.

O período mínimo de autoexclusão é de três meses. Caso o Jogador tenha comunicado uma
autoexclusão por tempo superior pode pedir, em qualquer altura, a revogação do seu termo,
entanto este se torna efetivo sempre um mês após a receção pela SAS APOSTAS SOCIAIS
do pedido (e sem prejuízo do período mínimo dos três meses).

As apostas desportivas à cota aceites e registadas pela entidade exploradora, em momento
anterior ao que ocorreu a suspensão ou o cancelamento da conta do jogador, qualquer que
tenha sido o seu motivo, são resolvidas no momento em que é conhecido o seu resultado,
determinado pela verificação do prognóstico com os resultados e classificações oficiais das
competições e ou dos eventos desportivo.

Nas situações em que no momento do cancelamento da conta de jogador se encontrem por
resolver apostas aceites e registadas em momento anterior àquele, a SAS APOSTAS
SOCIAIS, sem prejuízo dos efeitos imediatos do cancelamento associados ao jogador (isto é,
a impossibilidade da realização de quaisquer operações de jogo) transferirá o valor para a
mesma Conta de Pagamento, indicada e titulada pelo Jogador, que foi utilizada para a
transferência do saldo da conta de jogador aquando do cancelamento.

http://www.srij.turismodeportugal.pt/pt/jogo-responsavel/autoexclusao-e-proibicao/
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