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11.1 Indemnização
Você concorda em indemnizar e isentar-nos, assim como aos nossos diretores, funcionários, agentes, acionistas e
afiliados, as nossas principais empresas e matriz e qualquer uma das nossas subsidiárias de todos e quaisquer custos,
despesas, responsabilidades e danos (diretos, indiretos, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos ou outros)
que surjam de qualquer Participação sua, incluindo, mas não limitado a:

Visita, utilização ou reutilização o Website;
Utilização ou reutilização do Website por meios de serviços de telecomunicação;
Utilização ou reutilização de quaisquer materiais no, ou obtidos do, Website ou de qualquer outra fonte;
Entrada em, ou utilização ou reutilização do servidor do Website;
Facilitação ou depósito na sua conta Betway;
Apostas e jogo na Betway através de qualquer mecanismo de entrega oferecido;
Aceitação e utilização de qualquer ganho ou prémio na ou da Betway; e
Utilização ou reutilização do Software, através de qualquer meio.

11.2 Limitação de Responsabilidade
A total responsabilidade dos nossos diretores, funcionários, agentes, acionistas e afiliados, das nossas principais
empresas e matriz e qualquer uma das nossas subsidiárias para consigo em contrato, delito, negligência ou outra forma,
por qualquer perda ou dano provenientes de qualquer causa, direta ou indireta, ou por qualquer quantia (mesmo que
tenhamos sido notificados por si da possibilidade de tais perdas ou danos) não deverá exceder o valor das apostas que
você colocou através da sua conta a respeito da aposta relevante ou produto que deu origem à responsabilidade
relevante.

11.3 Links
Não podemos ser responsabilizados em contrato, delito, negligência ou outra forma, resultantes de ou, de alguma forma,
ligados à Sua utilização de qualquer link contido no Website. Não somos responsáveis pelo conteúdo existente em
qualquer site da Internet vinculado aos Websites ou através dos Serviços.

11.4 Negligência
Nada nestes Termos e Condições irá operar de forma a excluir qualquer responsabilidade da empresa por fraude, morte
ou dano pessoal causados pela negligência da empresa.


