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Personalize a sua Experiência

A SAS APOSTAS SOCIAIS recomenda a personalização de limites na sua Conta de Jogador.

O Site dá ao Jogador a possibilidade de definir limites de depósito e de apostas, de forma a
controlar melhor a sua atividade de jogo. A definição de limites é um princípio importante
para garantir hábitos de jogo saudáveis e o prazer de jogar.

O Jogador pode definir limites de depósito e de apostas que podem ser diários (24 horas),
semanais (7 dias) ou mensais (um mês). Em alternativa, poderá ser definida uma
combinação destes limites para um maior controlo. Aconselhamos o Jogador a definir um
limite de depósito no momento em que se regista no Site. Caso não tenha ainda definido
esses limites pode defini-los na sua secção de "A minha conta" na página "Jogo
Responsável"

Nos limites diários, o contador é reiniciado todos os dias às 00:00 horas, nos limites
semanais às 00:00 de cada segunda-feira e os limites mensais às 00:00 horas do dia um de
cada mês.

Se for definido um limite diário e posteriormente um limite semanal inferior àquele, este
último é que ficará em vigor, sendo o limite diário cancelado. Caso o limite semanal seja
definido com um valor superior ao limite diário, o valor total dos depósitos do jogador não
poderá exceder o limite semanal.

O mesmo se aplica em relação aos limites mensais. Se for definido um limite mensal inferior
a qualquer outro limite (diário ou semanal), esses últimos serão cancelados e apenas ficará
em vigor o limite mensal. No caso dos depósitos, se o limite mensal é superior aos restantes
limites, o valor total dos depósitos do jogador não poderá exceder o limite mensal.

Os limites definidos mantêm-se ativos até o jogador manifestar a intenção de alteração dos
mesmos. A introdução de limites mais restritivos será feita de imediato. Sendo solicitados
limites menos restritivos estes serão aplicados decorridas 24 horas.


