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POLÍTICA DE BÓNUS
Políticas de bónus para o sítio da internet 888.pt, na sua vertente de jogos de casino
(https://casino.888.pt/) e jogos de póquer (https://poker.888.pt/), coletivamente a
“888”

Temos o prazer de oferecer bónus aos nossos jogadores no nosso sítio da internet nas seguintes
condições:

I. Generalidades aplicáveis a todos os tipos de bónus
1. O jogador terá de estar registado e ter uma conta de jogador aberta em www.888.pt,

com um endereço de IP português.
2. Salvo se determinado de outro modo nos termos específicos de um bónus, as ofertas de

bónus são limitadas a uma por jogador.
3. Caso o jogador não preencha os requisitos aplicáveis para receber um determinado

bónus, a 888 poderá limitar o acesso do jogador a esse bónus ou campanha.
4. Na eventualidade de existirem incompatibilidades entre a presente Política de Bónus e os

termos específicos de uma promoção, os termos específicos prevalecerão.
5. Salvo indicação em contrário, todos os tempos mencionados na presente Política de

Bónus e todos os termos específicos de uma promoção, têm por referência o horário
GMT (conforme aplicável).

6. Antes de participar em qualquer promoção promovida pela 888, certifique-se de que
entende na íntegra esta Política de Bónus, os termos específicos da promoção aplicável,
os Termos e Condições e a política de privacidade da 888. Caso não entenda estes
termos e políticas ou não concorde com os mesmos, não deverá participar em
promoções da 888. Se tiver alguma questão acerca de bónus, por favor contacte a nossa
equipa de apoio através de suporte@888.pt.

7. Na eventualidade da 888 considerar que um jogador violou a presente Política de Bónus,
os termos específicos de uma promoção ou os Termos e Condições, incluindo, por
exemplo, quaisquer ações de má fé relativamente à promoção, a 888 poderá excluir o
jogador da participação em futuras campanhas promocionais. A decisão da 888 é final e
definitiva, e como tal não fica sujeita a apreciação de terceiros. Exemplos de
comportamentos que poderão levar à exclusão do jogador de futuras campanhas
promocionais: padrões repetidos de depósito/levantamento/novo depósito com o único
intuito de obter o bónus relacionado com o depósito e atuações em grupo.

8. A 888 reserva o direito de a qualquer momento, sem aviso prévio, alterar esta Política
de Bónus ou os termos específicos de qualquer promoção.

9. A 888 reserva o direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio, cancelar, modificar
ou suspender uma oferta ou promoção se, no seguimento de uma decisão da 888, a
campanha não se encontrar adequada para a sua conclusão.

10. O levantamento de saldos depositados na conta do jogador para a conta de pagamento
desse mesmo jogador encontram-se sujeitos aos termos da nossa Politica de
Levantamento disponível aqui. 
 

II. Especificidades aplicáveis a todos os tipos de bónus
1. A sua conta é composta por Fundos Disponíveis (dinheiro real) e Fundos Restritos (todos

os bónus com valor monetário que ainda não preenchem o requisito de apostas e ganhos
associados a tal montante de bónus). 

https://casino.888.pt/
https://poker.888.pt/
https://www.888.pt/
https://www.888.pt/seguranca-e-privacidade/acordo-do-utilizador.htm
https://www.888.pt/seguranca-e-privacidade/politica-de-privacidade/
mailto:suporte@888.pt
https://www.888.pt/seguranca-e-privacidade/acordo-do-utilizador.htm
https://www.888.pt/Politica-de-saque/
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Se tiver Fundos Disponíveis e Fundos Restritos na sua conta de jogador, na próxima
aposta que fizer utilizará os Fundos Restritos em primeiro lugar. Os Fundos Disponíveis
só serão utilizados quando o saldo dos Fundos Restritos for zero. 
Exclusivamente para os Bónus de Espera (bónus que vão sendo progressivamente
disponibilizados na conta do jogador à medida que este coleciona pontos): apenas
apostas colocadas com dinheiro real irão contribuir para que o jogador colecione pontos
e para que este tipo de bónus seja libertado na conta do jogador. Após libertados os
Bónus de Espera (também Bónus Pendentes), os mesmos terão requisitos de aposta, a
serem cumpridos com os Fundos Restritos.

2. Ao aceitar um bónus por favor considere que nem todos os jogos disponíveis no Site
permitem a utilização de bónus. Alguns jogos apenas poderão ser jogados com os
Fundos Disponíveis (dinheiro real) do jogador. Quando é aberto um jogo que não
permite a utilização de bónus, a Empresa irá proceder a essa indicação através de uma
mensagem que ficará visível após a abertura da janela de jogo.

3. Requisitos de aposta: todos os bónus estão sujeitos a requisitos de aposta, que são os
requisitos que requerem que faça apostas que totalizem um determinado valor de modo
a que possa posteriormente levantar os ganhos que eventualmente resultem da
utilização desses bónus.

4. Apenas irá satisfazer os requisitos de aposta dos Bónus Instantâneos utilizando Fundos
Restritos. Quaisquer apostas efetuadas utilizando Fundos Disponíveis não irão ser
contabilizadas para efeitos de requisitos de aposta dos Bónus Instantâneos. Os Bónus de
Espera pressupõem, numa primeira fase, a utilização de Fundos Disponíveis.

5. “Bónus de Espera" são fundos de bónus que são atribuídos de forma limitada e que não
podem ser imediatamente utilizados ou apostados, mas que vão sendo
progressivamente disponibilizados na conta do jogador à medida que este coleciona
pontos. Salvo se determinado de outra forma nos termos específicos de um bónus, €1 de
bónus serão atribuídos ao jogador por cada 13.5 pontos acumulados. Nenhum bónus
será ganho caso os termos desse bónus não sejam cumpridos.

6. "Bónus Instantâneos" são bónus concedidos ao jogador sob forma limitada e que podem
ser apostados imediatamente após serem atribuídos. Salvo se determinado de outra
forma nos termos específicos de um bónus, este bónus poderá ser pago quando um
jogador acumulou 4+ pontos de bónus por 1€ da quantidade de bónus que foi recebida.
Por exemplo, um jogador deverá acumular primeiro 40 pontos de bónus antes de
receber um total de 10€ em bónus.

7. Quaisquer Fundos Disponíveis depositados podem ser retirados a qualquer momento. No
entanto, quando efetuar um pedido de levantamento antes de cumprir com todos os
requisitos de aposta de um ou mais bónus disponíveis na sua conta de jogador,, irá
perder todos os seus Fundos Restritos (o que inclui, sem limitar, free spins, Jogadas
Grátis, e cupões de Jackpot) e quaisquer ganhos relacionados com os mesmos que ainda
não tenham sido convertidos em Fundos Disponíveis.

8. Todos os bónus, promoções e ganhos relacionados com estes devem cumprir com certos
requisitos num determinado prazo após serem creditados na conta do jogador, de
acordo com os termos específicos de cada promoção. Montantes de bónus, promoções e
ganhos relacionados não utilizados por um jogador dentro do período especificado serão
cancelados e removidos da conta do jogador.

9. No caso de um bónus ser removido da sua conta, a 888 reserva o direito de remover o
valor total do bónus, juntamente com quaisquer ganhos derivados desse bónus,
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independentemente de quaisquer ganhos adicionais acumulados com esse bónus.
10. Os ganhos gerados pelo bónus, seja total ou parcialmente, devem ser pagos ao jogador

vencedor da seguinte forma: (i) Para a conta de pagamento do jogador na totalidade dos
montantes que foram financiados com dinheiro real; (ii) Para "a carteira de bónus" do
jogador até ao montante original do bónus utilizado para financiar a aposta, ou pelo
menos até ao montante na "carteira de bónus" do jogador antes de a aposta ser
financiada; (iii) Dos restantes ganhos para a conta de pagamento do jogador se estes
estiverem associados a jogos de póquer ou "dinheiro de bónus", se o bónus for usado
em apostas de póquer. 
 

III. Casino
1. As apostas colocadas em jogos de casino podem contribuir a taxas diferentes para o

Requisito de Aposta. As apostas efetuadas no subdomínio casino.888.pt contribuem do
seguinte modo para o Requisito de Aposta: 

JOGO CONTRIBUIÇÃO

Jogos de máquinas elegíveis (slots) 100%

Roleta 10%

2. Os depósitos efetuados com NETELLER ou SKRILL não são elegíveis para ofertas
promocionais de casino associadas a depósitos. 

  
TERMOS GERAIS DE JOGADAS GRÁTIS 

 Salvo se de outro modo especificado em termos promocionais específicos: 
 1. A Jogada Grátis é creditada na conta dos jogadores dentro de 72h após a sua atribuição.

A Jogada Grátis é creditada numa determinada área da conta do jogador e poderá ser
utilizada em sessões de jogo específicas, de acordo com a escolha do jogador em jogos
elegíveis.

2. A Jogada Grátis é um pacote do mesmo valor em fichas (por exemplo, 10€). O número
de fichas do pacote e o valor das mesmas varia de acordo com os termos de cada
campanha.

3. A aposta máxima que pode ser colocada com as fichas de Jogada Grátis é exibida no
Casino do cliente e poderá variar de acordo a escolha do jogador, e de acordo com o
jogo e com a promoção.

4. A Jogada Grátis atribuída e creditada na conta de jogador não é convertível em dinheiro.
5. Ganhos provenientes de apostas que utilizaram Jogadas Grátis, são convertidos em

bónus sujeitos a um valor máximo determinado pelos termos promocionais específicos,
independentemente do montante ganho através do pacote ser superior a esse máximo.

6. Os ganhos obtidos através de Jogadas Grátis apenas poderão ser utilizados em
casino.888.pt.

7. O total de bónus produzido com a conversão de ganhos de Jogadas Grátis, conforme
parágrafos acima, será creditado na conta do jogador e apenas estará disponível para
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uso em sessões de jogo após o jogador ter jogado todas as fichas do pacote de Jogadas
Grátis. Este montante será creditado na conta do jogador imediatamente após o jogador
ter apostado a última ficha do pacote de Jogadas Grátis.

8. Os bónus obtidos através da conversão de ganhos que derivem de Jogadas Grátis estão
sujeitos aos termos e condições gerais para concessão e utilização de bónus. Nem os
bónus, nem os ganhos obtidos através desses bónus, poderão ser convertíveis em
dinheiro a menos que os requisitos de utilização sejam cumpridos.

9. Aos jogadores que utilizem Jogadas Grátis poderá ser solicitada autorização para que a
888 utilize, em campanhas da 888 Portugal Limited, o seu nome de utilizador. A
iniciativa estará de acordo com os Termos e Condições da Política de Privacidade.

10. Os jogadores que assim o desejarem podem renunciar à utilização de Jogadas Grátis
enviando um email para suporte@888.pt, que cancelará os jogos gratuitos caso o pacote
de Jogadas Grátis ainda não tenha sido utilizado.

11. As campanhas de Jogadas Grátis nos jogos de casino da 888 são limitadas a 1 pacote de
Jogadas Grátis por conta de jogador.

12. Toda Jogada Grátis deverá ser utilizado no subdomínio casino.888.pt dentro do número
de dias determinado pelos termos promocionais específicos, após a Jogada Grátis ter
sido creditada na conta do jogador ou dentro do período especificado nos termos e
condições do pacote de Jogadas Grátis. A Jogada Grátis, e quaisquer ganhos daí
derivados, serão, portanto, removidos quando o prazo terminar, caso todo o pacote de
Jogadas Grátis não tenha sido totalmente utilizado.

13. A Política de Jogadas da 888, conforme aqui demonstrada, aplica-se a todas as
campanhas de Jogadas Grátis recebidas pelos jogadores e no seguimento de depósitos
tidos por regulares ou normais. 
 

IV. Póquer
1. Se um valor de buy-in não for devolvido como parte do cancelamento/fim da validade do

bónus, o bónus terá o estado de 'Transação aberta'. Durante a compra, os ganhos serão
distribuídos para este bónus de forma regular (como se não tivesse sido
cancelado/expirado). Quando não houver transações em aberto neste bónus, ele será
redefinido.

 
COMO GANHAR PONTOS DE BÓNUS (PB)

1. Esta secção apenas é aplicável aos jogos de póquer.
2. Pontos de Bónus (PB) são utilizados para libertar os bónus pendentes que poderá ter na

sua conta de jogador e que apenas serão acumulados caso tenha um bónus pendente
ativo.

3. Poderá verificar o estado do seu bónus clicando em “Bónus” no menu de opções “MINHA
CONTA”.

4. Os Pontos de Bónus (PB) são acumulados da seguinte forma (apenas a utilização de
dinheiro real irá contribuir para a acumulação de PB):

Jogando em mesas de cash games ganhará 2,7 PB caso tenha um bónus ativo
pendente, por cada comissão de € 1 na forma da contribuição para o rake*
Jogando torneios de póquer, ganhará 2,7 PB caso tenha um bónus ativo pendente,
por cada comissão de € 1 sob a forma de uma taxa.
Jogando jogos de casino (blackjack ou roleta) ganhará 1,35 PB caso tenha um
bónus ativo pendente, por cada € 10 nos termos dos requisitos de aposta.

mailto:suporte@888.pt
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Quando somar PB suficientes para que o bónus seja libertado na sua conta, e a fim
de ir de encontro aos requisitos de apostas aplicáveis a esse bónus, não será
considerado dinheiro real (Fundos Disponíveis) para contribuição (no total ou em
parte) nos requisitos de apostas, a não ser que seja especificamente declarado por
nós.
Os Fundos Restritos serão sempre utilizados antes dos Fundos Disponíveis
(incluindo dinheiro transferido) e o saldo de ambos será exibido em A Minha Conta.
Todo o tipo de bónus (incluindo vouchers, e ganhos relacionados, assim como
fundos de bónus não reivindicados) serão cancelados ao efetuar um levantamento.

*A comissão sob a forma de rake refere-se ao rake pelo qual o jogador é diretamente
responsável de acordo com a quantia da sua contribuição na parte da comissão que
resulta de cada pote em relação ao que os restantes jogadores contribuíram. Por
exemplo, se tivermos apostado 25 € num jackpot total de 100 € (portanto contribuído
com 25%) e a parte da comissão que resulta do jackpot for de 4 €, teremos contribuído
com 1 € para essa comissão de jackpot e teremos acumulado 2,7 PB em caso de existir
um bónus ativo pendente.

 
TERMOS GERAIS DOS BILHETES DE TORNEIO

1. Um Bilhete de Torneio pode ser por nós concedido como uma forma de bónus.
2. Um Bilhete de Torneio é um bilhete para participar em Torneios de Póquer e torneios Sit

& Go por nós selecionados.
3. Poderemos alterar, a qualquer momento e de acordo com critérios de discricionariedade,

os torneios nos quais os Bilhetes de Torneio podem ser utilizados.
4. Um Bilhete de Torneio tem um valor fixo e só pode ser utilizado em torneios que tenham

um buy-in correspondente ao valor desse Bilhete de Torneio. Para evitar quaisquer
dúvidas, os Bilhetes de Torneio não podem ser utilizados como buy-in num torneio em
que o valor da aposta é menor que o valor do Bilhete de Torneio.

5. Um bilhete de torneio não pode ser utilizado por um jogador para recomprar fichas ou
adicionar fichas à sua pilha durante um torneio.

6. Um bilhete de torneio não pode ser utilizado por um jogador em qualquer torneio PKO
(Progressive Knock Out).

7. Os bilhetes de torneios não podem: (i) ser trocados ou convertidos em dinheiro; (ii)
fundidos para ser criado um bilhete de valor superior; ou (iii) transferidos de um jogador
para outro.

8. Cada Bilhete de Torneio é atribuído com um prazo de validade. Se um Bilhete de Torneio
for atribuído como parte de uma campanha, a sua validade termina quando primeiro
ocorrer uma das seguintes situações: (i) Se tiver terminado o período previsto para a
campanha ou (ii) Se tiver terminado o prazo de validade do bilhete de torneio.

9. Quando terminar o prazo do bilhete de torneio, ou se a campanha tiver terminado, o
jogador perde imediatamente o seu Bilhete de Torneio.

10. Caso um Bilhete de Torneio por nós concedido esteja associado a um torneio que após
ter inicio é cancelado, e salvo se indicado de outra forma na campanha, esse bilhete não
expira e poderá ser utilizado pelo jogador noutro torneio escolhido por nós.

11. Se um Bilhete de Torneio for utilizado num torneio que posteriormente é por nós
cancelado depois de iniciado, o jogador, salvo se indicado de outra forma na promoção,
receberá a mesma compensação que qualquer outro jogador que tenha participado no
torneio.
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12. Os prémios garantidos do torneio poderão ser alterados de acordo com critérios de
discricionariedade e sem aviso prévio da 888.

13. Os participantes elegíveis podem aceder aos seus bilhetes de torneio em "Os meus
Bilhetes de Torneio " (no separador o "Meu perfil") ou diretamente no lobby (conforme
explicado abaixo).

Os participantes podem entrar no lobby de póquer, clicar em “Meu perfil” no menu
superior e em “Os meus Bilhetes de Torneio” no respetivo menu. Na página " Os
meus Bilhetes de Torneio", os participantes podem deslocar-se até um bilhete
especifico e clicar no botão "Abrir lobby" para se registarem no torneio. Se o
participante for ilegível, não será cobrado pelo buy-in.
Alternativamente, os participantes podem procurar o torneio específico no lobby de
póquer e clicar no nome do torneio para se registarem de modo usual. Tendo o
participante procedido à sua inscrição num torneio específico, ele irá receber uma
oferta pop-up com a possibilidade de se registar com o seu bilhete de torneio ou
dinheiro. Se o participante for ilegível, não será cobrado pelo buy-in.


