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14.1 Juros
A Entidade Exploradora não é uma instituição financeira e, desta forma, quaisquer depósitos efetuados na conta do
Cliente, não estão sujeitos a pagamentos de juros pelo(s) depósito(s).

14.2 Conselhos Legais ou Tributários
A Entidade Exploradora não fornece conselhos sobre impostos e/ou assuntos legais. Clientes que desejem obter
conselho sobre impostos ou assuntos legais deverão contactar consultores apropriados.

14.3 Arbitragem
Você está expressamente proibido de utilizar a Betway e os seus respetivos sistemas para facilitar a arbitragem através
de transações de Câmbio de Moedas. Sempre que considerarmos que você utilizou deliberadamente os sistemas para
ganho financeiro através de arbitragem, quaisquer ganhos serão cancelados e deduzidos do seu saldo sem aviso ou
notificação prévios.

14.4 Anti-Lavagem de Dinheiro
Os clientes estão expressamente proibidos de utilizar a Betway e seus sistemas para facilitar qualquer tipo de
transferência ilegal de dinheiro. Você não deve usar o Website para qualquer atividade ilegal ou fraudulenta ou transação
proibida (incluindo lavagem de dinheiro) de acordo com as leis de qualquer jurisdição que a si se aplique. Se a Betway
suspeitar que você possa estar envolvido, de alguma forma, em atividades fraudulentas, ilícitas ou impróprias, incluindo
atividades de lavagem de dinheiro ou qualquer conduta que viole estes Termos e Condições, a sua conta será
temporariamente bloqueada e uma investigação iniciada. Além disso, a Betway terá todo o direito de informar as
autoridades competentes, outros fornecedores de serviços online, bancos, empresas de cartões de crédito, provedores
de pagamento eletrónico ou outra instituição financeira, da sua identidade e de qualquer atividade suspeita ilegal,
fraudulenta ou imprópria. Você cooperará plenamente com qualquer investigação sobre essa atividade.
O jogador não deve usar ou considerar a conta Betway como uma conta bancária. Nos casos em que os depósitos ou
levantamentos sejam efetuados sem a existência de apostas, ou quando essas ações forem realizadas usando
proporções muito pequenas dos depósitos iniciais, a Entidade Exploradora reserva o direito de solicitar explicações antes
de transferir o valor em questão, sem prejuízo do relatório da situação ao órgão regulador e outras entidades
competentes, com o objetivo de verificar o quadro na possível prática de crimes de branqueamento de capitais e de
financiamento de terrorismo, e a aplicação das medidas a este respeito previstas no Regulamento 836/2015 do
Regulamento e Serviço de Inspeção de Jogos e nos presentes Termos e Condições.


