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3.1 Conta Única
Você só poderá registar e operar uma única conta. Se detiver mais do que uma conta, todas as contas extra serão
encerradas de imediato.

3.2 Precisão
É-lhe solicitado que mantenha sempre os seus dados de registo atualizados. Se mudar de morada, email, número de
telefone ou qualquer outro contacto ou informação pessoal, por favor contacte o Apoio@betway.pt para atualizar a
informação da sua conta.

3.3 Palavra-passe
O processo de registo de conta implica que você escolha a sua própria combinação de nome de utilizador e palavra-
passe. Deverá sempre manter esta informação secreta. Quaisquer ações executadas através da sua conta serão
mantidas caso o seu nome de utilizador e palavra-passe tiverem sido inseridos corretamente.

3.4 Verificação de Dados Bancários
Caso a sua informação de registo na Betway e a informação da sua conta de pagamento sejam, de alguma forma
divergentes, adotaremos todas as medidas adequadas nos termos do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online,
incluindo reportar o caso ao regulador. Para esclarecimentos adicionais acerca da verificação dos dados de registo e dos
dados da conta de pagamento recomendamos que contacte o nosso Serviço de Apoio ao Apoio@betway.pt.

3.5 Desresponsabilização
A Entidade Exploradora não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que sejam consideradas
ou tenham alegadamente surgido de ou em ligação à sua Participação; incluindo, mas não limitado a, atrasos ou
interrupções de operação e transmissão, perda ou corrupção de dados, falha de comunicação ou nas linhas, utilização
indevida do Software por parte de qualquer indivíduo, do seu conteúdo ou quaisquer erros ou omissões no conteúdo do
Website.

3.6 Contas Inativas / Suspensas
De acordo com o Regulamento 836/2015, qualquer Conta que permaneça inativa por um período de dois (2) anos deve
ser suspensa. Igualmente de acordo com as Regulações, a Conta deve ser cancelada quando um período ininterrupto de
dois (2) anos tiver passado sem acesso desde a data da suspensão.
Após o cancelamento da conta, a Entidade Exploradora irá proceder à transferência de quaisquer fundos existentes na
conta do jogador para a sua conta de pagamento dentro de 48h. Na eventualidade desta transferência falhar por
qualquer motivo, a Entidade Exploradora tentará entrar em contacto consigo com o objetivo de lhe devolver quaisquer
fundos restantes. Caso você pretenda reativar uma conta suspensa, poderá ter de nos enviar certos documentos,
conforme solicitados pela Entidade Exploradora.

3.7 Transferências Inter-Conta
A transferência de fundos entre contas individuais é expressamente proibida.

3.8 Juros
Nenhuns fundos existentes na sua conta estarão sujeitos a juros.
3.9 Cancelamento da Conta e Suspensão Temporária
Caso pretenda cancelar a sua conta, terminando assim o seu contrato de jogo, por favor contacte o Apoio ao Cliente para
assistência. Adicionalmente, os nossos procedimentos de Reflexão e Autoexclusão encontram-se resumidos na cláusula
7.2 destes Termos e Condições e detalhados na secção 3.2 e secção 3.3 da nossa Política de Jogo Responsável.

3.10 Exclusão, Suspensão e Jogo Irregular
Caso tenhamos conhecimento de que um Cliente é menor de idade ou de que um Menor está a utilizar uma conta
existente, todas as medidas adequadas no Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online serão tomadas e um relatório do
caso será emitido ao regulador, para além do seguinte:

A conta do Cliente será suspensa com efeito imediato.
O titular da conta terá de fornecer uma conta de pagamento, a si pertencente, que terá de ser por nós verificada.
Quando a conta de pagamento for verificada, transferiremos qualquer saldo restante dentro de 48 horas.
A conta do Cliente será cancelada e um relatório do caso será emitido ao regulador.

3.11 Desativação de Conta
Será necessário desativar a sua Conta:

Na eventualidade de uma imposição do Tribunal. A Entidade Exploradora é obrigada a transferir o seu saldo para a
sua conta Bancária dentro de 48 horas após receber tal instrução; e
Na eventualidade de morte. A Entidade Exploradora é obrigada a transferir o seu saldo para a sua conta Bancária
dentro de três dias após receber a respetiva certidão de óbito.
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3.12 Desativação, Suspensão ou Cancelamento de Registo ou Conta
Você poderá aceder à informação da sua conta de jogador durante a Suspensão da mesma, bastando aceder a essa
mesma conta, embora não possa participar em quaisquer operações relacionadas com a atividade do jogo. Caso
pretenda aceder à informação da sua conta cancelada ou desativada, por favor contacte-nos de modo a enviarmos a
mesma. Quando procedermos à Desativação, Suspensão ou Cancelamento da sua Conta iremos, conforme aplicável,
notificá-lo por escrito, preferencialmente por e-mail, no prazo de 24 horas, com indicação dos respetivos motivos e efeitos
de tal Desativação, Suspensão e Cancelamento. Durante esse mesmo período, iremos fornecer ao SRIJ a informação
sobre a Desativação, Suspensão e Cancelamento da sua Conta, o que incluirá indicação clara das razões para tal
procedimento. Sempre que a sua conta for Cancelada ou Desativada, e salvo motivos excecionais previstos por lei,
iremos ordenar a transferência, no prazo máximo de 48 horas, do saldo credor da sua conta de jogador para a conta de
pagamento por si indicada e titulada.

3.13 Crédito / Empréstimos
A concessão de créditos ou empréstimos aos Jogadores pela Entidade Exploradora, seus respetivos órgãos reguladores,
empregados e outros colaboradores, é proibida.


