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2.1 Restrições
Só pode participar na Betway se tiver mais de 18 anos de idade, for residente legal em Portugal, residir em território
português e tiver aceite os nossos Termos e Condições.
É ilegal jogar na Betway se tiver menos de 18 anos de idade, se não for residente legal em Portugal e se não residir em
território português.
INDIVÍDUOS QUE VIOLEM A SECÇÃO 2.1 OU QUE, DE QUALQUER OUTRA FORMA, VIOLEM ESTES TERMOS,
NÃO SE QUALIFICARÃO PARA RECOLHER QUAISQUER GANHOS. ALÉM DO MAIS, QUALQUER INDIVÍDUO QUE
CONSCIENTEMENTE VIOLE A SECÇÃO 2.1 ESTARÁ A COMETER FRAUDE E PODERÁ SER SUJEITO A UM
PROCESSO CRIMINAL.

2.2 Documentos de Identificação
Para participar na Betway, é-lhe solicitado que insira os seus dados pessoais durante o processo de registo de conta. Os
Dados Pessoais incluem, mas não se limitam a: Nome Completo, Morada, Data de Nascimento, Nacionalidade, Número
de Cartão do Cidadão/Passaporte, Número de Identificação Fiscal, Ocupação, endereço de e-mail.
Se a Entidade Exploradora não conseguir verificar automaticamente a sua identidade, ser-lhe-á solicitado que envie
documentos de identificação válidos. Documentos de identificação aceitáveis incluem, mas não se limitam a:

cópia de um documento de identificação válido com fotografia, como Passaporte ou carta de Condução que contenha
a sua data de nascimento; e
cópia de um comprovativo de morada recente, como conta da eletricidade, conta telefónica, etc. (importante: este
comprovativo de morada não deve ter mais de 3 meses
cópia de um extrato bancário recente da sua conta de crédito ou débito (nota: este extrato deverá estar relacionado
com o método financeiro utilizado e não deverá ter mais de 3 meses).

2.3 Identificação e Verificação de Idade
Você apenas poderá tornar-se num Cliente Registado assim que a sua identidade tenha sido verificada e após Nós
confirmarmos que não existem restrições que o impeçam de se registar na Betway. Desta forma, você autoriza-nos e aos
nossos agentes designados, a confirmar a sua identidade nos termos do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online.

2.4 Risco
Você aceita que a Participação na Betway é por sua conta, risco e escolha. Além disso, também concorda que a
Participação na Betway é para o seu entretenimento pessoal e uso não-profissional e, como tal, você age em seu próprio
nome.

2.5 Utilização Aceitável
Você representa, garante e concorda que irá cumprir com todas as leis, estatutos e regulações aplicáveis em relação à
sua utilização do Software e Serviço. Não podemos ser responsabilizados por qualquer utilização ilegal ou não-
autorizada do Software ou do Serviço que você leve a cabo. Ao aceitar estes Termos e Condições, você concorda em
assistir-nos, na medida do que lhe for possível, com o cumprimento das leis e regulações aplicáveis.


