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As seguintes condições aplicam-se aos bónus creditados a partir de
31.05.2021, os quais assim permanecerão até que estes Termos e
Condições sejam revogados ou alterados pela Betway.

Os seguintes Termos e Condições Promocionais aplicam-se a todas as promoções e ofertas disponibilizadas pela
Betway. Além desses Termos e Condições, certifique-se de se familiarizar com as condições específicas aplicáveis a
qualquer promoção em que deseja participar ou é convidado a aproveitar.

Promoções – Geral

Ao registar-se na Betway, o jogador reconhece que aceita os Termos e Condições Gerais  e os Termos e condições
promocionais. 
Os Termos e Condições Gerais também são aplicáveis   a todas as interações com a Betway e devem ser lidos em
conjunto com todos os Termos e Condições Promocionais; relevantes. 
As promoções são apenas válidas para/durante o período estabelecido em cada comunicação das promoções. 
Para efeitos de todas as promoções, as datas e horas são organizadas de acordo com a Hora Portuguesa, publicada
pelo Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) através do NTP (Network Time Protocol). 
Quando as promoções são enviadas a um determinado indivíduo ou uma conta específica, as ofertas são válidas
apenas para o número da conta indicada.    
Quaisquer discrepância entre o nome do titular da conta Betway e o nome do indivíduo que fez o depósito anulará
qualquer oferta.
As regras das promoções podem ser separadas de cada uma das outras regras e, se alguma regra for considerada
nula, inválida ou inaplicável por qualquer motivo, as restantes regras permanecerão em vigor.

Saldos, Contribuições e Levantamentos

O saldo da sua conta Betway está dividido em Saldo de Dinheiro e Saldo de Bónus.
Quando os bónus promocionais forem creditados para a sua conta Betway, estes fundos serão adicionados para o seu
Saldo de bónus.
Se desejar levantar o seu Saldo de Dinheiro antes de cumprir com os requisitos de bónus necessários, o jogador
perderá todos os bónus ativos e quaisquer ganhos deles resultantes.
Os Bónus da Betway Casino creditados no Saldo de Bónus devem ser apostados cinquenta vezes (50x) antes do
jogador poder fazer um levantamento, exceto se especificado de outra forma.
Os Bónus da Betway Desporto devem ser apostados seis vezes (6x) com probabilidades de 1,70 ou mais por seleção,
antes do jogador poder fazer um levantamento, exceto se especificado de outra forma.
Uma vez atribuídos, os Bónus de Desporto poderão ser apenas utilizados   em apostas desportivas e os Bónus do
Casino poderão apenas ser utilizados   em slots, roleta, blackjack e quaisquer outros jogos de casino que a Betway
possa oferecer ocasionalmente.
Os requisitos para o rollover do bónus cumprem-se quando o jogador fizer apostas com os seus fundos
de bónus. Nenhuma aposta feita com o Saldo de Dinheiro contribuirá para os requisitos de rollover do bónus.
Todos os bónus grátis, sem depósito/jogos grátis/jogadas grátis expiram após 7 dias.
As apostas duplas no mesmo evento não serão consideradas elegíveis para cumprir os requisitos de apostas. 
O jogador só poderá apenas ter um bónus ativo de cada vez.
Se, antes de cumprir com todos os requisitos de apostas, o Saldo de Bónus do jogador for inferior a 1€ e se não
houver mais apostas a fazer, os seus requisitos de apostas serão considerados como cumpridos. Por exemplo, as
apostas não pagas podem incluir quaisquer Jogadas Grátis para jogar nas slots, no blackjack, num jogo de símbolos
incompleto ou quaisquer apostas desportivas não resolvidas, incluindo apostas ao vivo.   
Os requisitos de bónus nos jogos de Casino contribuirão para o cumprimento dos requisitos de apostas, exceto nos
jogos que oferecem 'Caraterísticas de Jogo', que não contam para efeitos de requisitos de apostas.
O sistema técnico de jogo e apostas da Betway terá sempre registos auditáveis   que mostrarão todos os bónus
creditados na sua conta.

Atividades Irregulares

Atividades irregulares são consideradas sempre que a Betway detetar padrões anormais de jogo. Atividades irregulares
incluem, mas não estão limitadas, a qualquer um ou mais dos tipos de jogos/apostas mencionadas abaixo:

Fazer apostas individuais iguais ou superiores a 15% do valor do bónus antes que os requisitos de apostas para esse
bónus sejam completados/cumpridos.
Usar a função de dobrar (Double-up), para aumentar o valor das apostas.
Fazer apostas de alto valor com a única intenção de aumentar o seu saldo e, em seguida, fazer apostas de menos da
metade do valor da aposta anterior, embora não reduza razoavelmente seus fundos, para cumprir os requisitos de
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apostas.
Apostar a mesma percentagem na roda de roleta (Roulette Wheel).
Aplicar uma estratégia em que as apostas de alto valor sejam colocadas em qualquer jogo com uma contribuição para
os requisitos de apostas de menos de 30% (quaisquer jogos de mesa e, apostas feitas com o valor menos que a
metade do valor médio da aposta anterior, enquanto troca para jogos que contribuem mais ao fim de atender aos
requisitos de apostas (slots, etc.).
Qualquer jogo irregular pode resultar na sua desqualificação imediata de desfrutar de um bónus e a Betway reserva-se
o direito de confiscar o bónus e todos os ganhos provenientes dele. Qualquer recorrência de jogo irregular pode
resultar na suspensão, cancelamento ou desativação da sua conta Betway. Todas as decisões finais serão feitas de
acordo com as regras e decisões relevantes do SRIJ.  

Qualquer jogo irregular pode resultar na sua desqualificação imediata de desfrutar de um bónus e a Betway reserva-se o
direito de confiscar o bónus e todos os ganhos provenientes dele. Qualquer recorrência de jogo irregular pode resultar na
suspensão, cancelamento ou desativação da sua conta Betway. Todas as decisões finais serão feitas de acordo com as
regras e decisões relevantes do SRIJ.

Cancelamento de Bónus

Se não desejar receber um bónus promocional, o jogador pode selecionar "recusar" na janela do pop-up que estará
disponível assim que o bónus for oferecido. O jogador também pode solicitar a remoção desse bónus promocional do
seu Saldo de Bónus ao entrar em contacto com a nossa linha de Apoio ao Cliente. Se algum dos requisitos de bónus
de um bónus promocional já tiver sido iniciado, esse bónus promocional não poderá mais ser removido da conta de
jogador até que os requisitos associados a esse bónus promocional sejam cumpridos.
A decisão de honrar quaisquer ofertas promocionais ficará sob a supervisão do departamento de Promoções da
Betway, de acordo com o SRIJ. Todas as decisões finais serão feitas de acordo com as regras e decisões do
SRIJ. Qualquer jogador que se desvie das regras promocionais da Betway ou dos Termos e Condições Gerais pode
ser desqualificado da Betway, exceto se decidido de outra forma pelo SRIJ. Nesse caso, a decisão final será a da
Entidade Reguladora.
A Betway reserva o direito de alterar qualquer oferta e os seus termos a qualquer momento, incluindo
o cancelamento da promoção, sem aviso prévio.
A decisão da Betway é final em todas as questões relacionadas com o crédito de bónus, salvo decisão em contrário da
parte do SRIJ, caso em que a decisão final será a da Entidade Reguladora. 
Se um pedido de levantamento for feito depois de o jogador ter usado um Código de Bónus, mas antes
do cumprimento total dos requisitos de bónus, quaisquer fundos no seu Saldo de Bónus serão removidos em conjunto
com o bónus e os ganhos associados não estarão mais disponíveis para uso.
Qualquer aposta feita com o seu Saldo de Bónus será aceite mesmo se o jogador não cumprir com os requisitos
de bónus. No entanto, essas apostas não contribuirão para o cumprimento dos requisitos de bónus.
Quaisquer ganhos resultantes de apostas feitas simultaneamente com o Saldo de Dinheiro e o Saldo de Bónus
(devido a Saldo de Dinheiro insuficiente) serão creditados em cada um dos Saldos na proporção dos valores usados   
de cada Saldo para fazer a aposta.
Quaisquer ganhos das funções “Jogadas Grátis” e “Bónus” e apostas que foram feitas com fundos do Saldo de Bónus
do Casino, mas concluídas após o bónus ter sido utilizado, perdido ou cancelado, serão removidos.  

V 2.0.3 - Última atualização a 31.05.2021

Estes termos são aplicáveis a todos os registos concluídos antes de
31/5/2021

Os seguintes Termos e Condições Promocionais aplicam-se a todas as promoções e ofertas disponibilizadas pela
Betway. Além desses Termos e Condições, certifique-se de se familiarizar com as condições específicas aplicáveis a
qualquer promoção em que deseja participar ou é convidado a aproveitar.

Promoções – Geral

Ao registar-se com a Betway, o jogador reconhece que aceita os Termos e Condições Gerais e os Termos e condições
promocionais 
Os Termos e Condições Gerais também são aplicáveis   a todas as interações com a Betway e devem ser lidos em
conjunto com todos os Termos e Condições Promocionais relevantes 
As promoções são apenas válidas para/durante o período estabelecido em cada comunicação das promoções 
Para efeitos de todas as promoções, as datas e horas são organizadas de acordo com a Hora Portuguesa, publicada
pelo Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) através do NTP (Network Time Protocol) 
Quando as promoções são direcionadas a um determinado indivíduo ou uma conta específica, as ofertas são válidas
apenas para o número da conta indicada    
Quaisquer discrepâncias entre o nome do titular da conta Betway e o nome do indivíduo que fez o depósito anulará
qualquer oferta
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As regras de promoção podem ser separadas de cada uma das outras regras e, se alguma regra for considerada nula,
inválida ou inaplicável por qualquer motivo, as restantes regras permanecerão em vigor

Saldos, Contribuições e Levantamentos

O saldo da sua conta Betway está separado em Saldo de Dinheiro e Saldo de Bónus.
Quando os bónus promocionais forem creditados para a sua conta Betway, estes fundos serão adicionados para o seu
Saldo de bónus.
Quando a sua conta recebe créditos provenientes de bónus promocionais, esses créditos serão acrescentados ao seu
Saldo de Bónus. As apostas são primeiro deduzidas do Saldo Real e só posteriormente do Saldo de Bónus.
Os Bónus da Betway Casino creditados no Saldo de Bónus devem ser apostados cinquenta vezes ( 50x) antes de
poder fazer um levantamento, a menos que seja especificado de outra forma.
Se desejar fazer um levantamento do seu Saldo de Dinheiro antes de cumprir com os requisitos do bónus necessários,
irá perder quaisuqer bónus ativos e quaisquer ganhos deles resultantes;
No caso dos bónus de Casino que impliquem um depósito para serem creditados com bónus, as apostas são primeiro
deduzidas do Saldo de Bónus e só posteriormente do Saldo Real.
Os Bónus da Betway Sports creditado antes de 3 de maio de 2021 devem ser apostados seis vezes (6x) em odds de
1,70 ou mais por seleção, antes de poder fazer um levantamento, a menos que seja especificado de outra forma.
Os Bónus da Betway Sports creditado a ou após dia 3 de maio de 2021 devem ser apostados oito vezes (8x) em
odds de 1,70 ou mais por seleção, antes de poder fazer um levantamento, a menos que seja especificado de outra
forma.
Uma vez atribuídos, os Bónus de Desporto poderão ser apenas utilizados   em apostas desportivas e os Bónus do
Casino poderão apenas ser utilizados   em slots, roleta, blackjack e quaisquer outros jogos de casino que a Betway
possa oferecer ocasionalmente.
Os requisitos para o rollover de bónus são cumpridos, quando o jogador fazer apostas com os seus fundos
de bónus. Nenhuma aposta feita com o Saldo de Dinheiro contribuirá para os requisitos de rollover do bónus.
Todos os bónus extras sem depósito/jogos extras/rodadas extras expiram depois de 7 dias.
As apostas duplas no mesmo evento não serão consideradas elegíveis para cumprir os requisitos de apostas. 
Poderá apenas ter um bónus ativo de cada vez.
Se, antes de cumprir todos os requisitos de apostas, o seu Saldo de Bónus for menos de €1 e se não houver mais
apostas para fazer, os seus requisitos de apostas serão considerados cumpridos. Por exemplo, as apostas não pagas
podem incluir quaisquer Rodadas Extras para jogar nos slots, no blackjack, num jogo de símbolo incompleto ou
quaisquer apostas desportivas não resolvidas, incluindo apostas ao vivo.   
Os requisitos de apostas nos jogos de Casino contribuirão para o cumprimento dos requisitos de apostas, exceto para
os jogos que oferecem 'Características de Jogo', que não contam para efeitos de requisitos de apostas.
O sistema técnico de jogo e apostas da Betway terá sempre registos auditáveis   que mostrarão todos os bónus
creditados em sua conta.

Atividades Irregulares

Atividades irregulares são consideradas sempre que a Betway detetar padrões anormais de jogo. Atividades irregulares
incluem, mas não estão limitadas, a qualquer um ou mais dos tipos de jogos/apostas mencionadas abaixo:

Fazer apostas individuais iguais ou superiores a 15% do valor do bónus antes que os requisitos de apostas para esse
bónus sejam completados/cumpridos.
Usar a função de dobrar (Double-up), para aumentar o valor das apostas.
Fazer apostas de alto valor com a única intenção de aumentar o seu saldo e, em seguida, fazer apostas de menos da
metade do valor da aposta anterior, embora não reduza razoavelmente seus fundos, para cumprir os requisitos de
apostas.
Apostar a mesma percentagem na roda de roleta (Roulette Wheel).
Aplicar uma estratégia em que as apostas de alto valor sejam colocadas em qualquer jogo com uma contribuição para
os requisitos de apostas de menos de 30% (quaisquer jogos de mesa e, apostas feitas com o valor menos que a
metade do valor médio da aposta anterior, enquanto troca para jogos que contribuem mais ao fim de atender aos
requisitos de apostas (slots, etc.).
Qualquer jogo irregular pode resultar na sua desqualificação imediata de desfrutar de um bónus e a Betway reserva-se
o direito de confiscar o bónus e todos os ganhos provenientes dele. Qualquer recorrência de jogo irregular pode
resultar na suspensão, cancelamento ou desativação da sua conta Betway. Todas as decisões finais serão feitas de
acordo com as regras e decisões relevantes do SRIJ.  

Qualquer jogo irregular pode resultar na sua desqualificação imediata de desfrutar de um bónus e a Betway reserva-se o
direito de confiscar o bónus e todos os ganhos provenientes dele. Qualquer recorrência de jogo irregular pode resultar na
suspensão, cancelamento ou desativação da sua conta Betway. Todas as decisões finais serão feitas de acordo com as
regras e decisões relevantes do SRIJ.

Cancelamento de Bónus
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Se não deseja receber um bónus promocional, o jogador pode selecionar "recusar" na janela do pop-up que estará
disponível assim que o bónus for ofertado O jogador também pode solicitar a remoção desse bónus promocional do
seu Saldo de bónus ao entrar em contacto com a nossa linha de Apoio ao Cliente Se algum dos requisitos de apostas
para um bónus promocional já tiver sido iniciado, esse bónus promocional não poderá mais ser removido de sua conta
até que os requisitos de apostas associados a esse bónus promocional sejam cumpridos
A decisão de honrar quaisquer ofertas promocionais ficará sob a supervisão do departamento de Promoções da
Betway, de acordo com o SRIJ Todas as decisões finais serão feitas de acordo com as regras e decisões do
SRIJ Qualquer cliente que se desvie das regras promocionais da Betway ou dos Termos e Condições Gerais pode ser
desqualificado da Betway, a menos que seja decidido de outra forma pela SRIJ Nesse caso, a decisão final caberá ao
Regulador
A Betway reserva-se o direito de alterar qualquer oferta e os seus termos a qualquer momento, incluindo
o cancelamento da promoção, sem aviso prévio
A decisão da Betway é final em todas as questões relacionadas ao crédito de bónus, salvo decisão ao contrário do
SRIJ, caso em que a decisão final caberá à Autoridade Reguladora 
Se um pedido de levantamento for feito depois de ter usado um Código de Bónus, mas antes do cumprimento total dos
requisitos de apostas, quaisquer fundos no seu Saldo de Bónus serão removidos em conjunto com o bónus e os
ganhos associados não estarão mais disponíveis para uso
Qualquer aposta feita com o seu Saldo de Bónus será aceita mesmo se o jogador não cumprir com os requisitos
de apostas No entanto, essas apostas não contribuirão para o cumprimento dos requisitos de apostas
Quaisquer ganhos resultantes de apostas feitas simultaneamente com o seu Saldo de Dinheiro e o Saldo de Bónus
(devido a Saldo de Dinheiro insuficiente) serão creditados em cada um dos Saldos na proporção dos valores usados   
de cada Saldo para fazer a aposta
Quaisquer ganhos das funções “Jogo Extras” e “Bónus” e apostas que foram feitas com fundos do Saldo de Bónus do
Casino, mas concluídas após o bónus ter sido utilizado, perdido ou cancelado, serão removidos  
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