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15.1 JOGO ABAIXO DA IDADE LEGAL
A nenhum indivíduo de idade inferior a 18 anos será autorizada a abertura de uma conta de jogador em ‘betway.pt’.
Nenhum indivíduo menor (doravante “Idade Legal”) poderá instalar o Software ou utilizar os Serviços fornecidos pela
Entidade Exploradora através de ‘betway.pt’. Qualquer indivíduo que não tenha Idade Legal e que instale o Software ou
utilize os Serviços, estará a violar os Termos de Utilização. A Entidade exploradora irá, caso o indivíduo menor pratique
atividade de jogo com recurso a uma conta de um terceiro maior:

a    Suspender a conta de jogador utilizada, a título cautelar e para averiguação dessa mesma conta, caso suspeite
que o titular da conta é conivente com o uso indevido da mesma;
b    Caso, na sequência do que foi dito em (a se conclua por conivência, a conta do jogador será desativada uma vez
que a conta de jogador apenas poderá ser movimentada por iniciativa do próprio;
c     Caso se conclua que o individuo menor acedeu à conta de terceiro sem o seu consentimento, a entidade
exploradora irá alertar o legítimo titular da conta e solicitar a alteração da palavra-passe associada.

15.2 JOGO RESPONSÁVEL
Como medida cautelar, a Entidade Exploradora irá suspender a sua conta de jogador devido à existência de prova
suficiente de dependência do jogo, ou sempre que sejam detetados hábitos de jogo incompatíveis com os princípios do
jogo responsável. Por prova suficiente de dependência do jogo ou hábitos de jogo incompatíveis com os princípios de
jogo responsável o jogador deverá entender: discrepâncias entre a normal atividade de jogo e de depósitos registada na
sua conta de jogador e um crescimento significativo dessa atividade e dos depósitos realizados ou ainda se dos registos
da conta resultar que o jogador passa uma quantidade de tempo desapropriada, que prejudique a sua vida pessoal ou
bem-estar, no sítio da internet da entidade exploradora. A possibilidade de suspensão da conta de jogador nestes casos
apenas será adotada quando o jogador (voluntariamente, com a possibilidade de conselho da Entidade Exploradora) não
utilizar os mecanismos disponibilizados no âmbito da Política de Jogo Responsável, tais como a autolimitação diária,
semanal ou mensal de quantias de depósito e de apostas, períodos de pausa, autoexclusão por um período determinado
ou indeterminado e procura de conselho de entidades especializadas em comportamentos aditivos como o SICAD. A
suspensão da sua conta de jogador significa que não poderá participar em nenhuma atividade de jogo. Poderá, porém,
ainda aceder à sua conta para visualizar o seu histórico de transações e efetuar levantamentos. Esta suspensão será
comunicada ao SRIJ de acordo com o Regulamento que aprova em anexo as regras e procedimentos relativos ao registo
e à conta de jogador.

15.3 DADOS DE TERCEIROS E UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS
Só poderá registar uma conta com os seus próprios dados pessoais. Se criar uma conta com dados de terceiros e a
Entidade Exploradora tiver prova significativa desta tentativa, a Entidade Exploradora irá, a título cautelar, suspender a
conta de jogador, e nessa conta reter os fundos aí disponíveis. Caso existam indícios de tentativa ou a prática
consumada de um crime de fraude a entidade exploradora irá:

a    Participar a atuação às autoridades competentes para efeitos de procedimento criminal, bem como dar
conhecimento de todos os factos ao SRIJ.
b    A conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão das autoridades competentes.

A entidade exploradora irá cumulativamente considerar várias ações e comportamentos como potenciais indicadores de
fraude. Tal actividade e comportamento incluem, não estando limitados a chargebacks indevidos, registo de múltiplas
contas num curto período de tempo através do mesmo endereço de IP/mesmo dispositivo.
Tem de aceder ao Software e utilizar os Serviços apenas através da sua própria conta e jamais deverá aceder ao
Software ou utilizar os Serviços através da conta de outrem (um terceiro). Se detetarmos que uma conta está a ser
utilizada por outro indivíduo que não o titular, iremos a título preventivo transferir o saldo disponível na conta de jogador
utilizada indevidamente para a conta de pagamento por este titulada e verificada, e uma investigação interna será
iniciada. O titular legítimo da conta será informado sobre a utilização indevida da sua conta, para poder fortalecer as suas
medidas de segurança, nomeadamente para alterar a sua palavra-passe.

15.4 PREVENÇÃO DE FRAUDE
Quando necessário, nomeadamente devido a suspeitas de jogo fraudulento, verificaremos o histórico de qualquer
jogador, assim como os elementos de identificação fornecidos na altura do registo, nos termos permitidos por lei. Caso
existam indícios de tentativa ou a prática consumada de fraude a Entidade Exploradora irá, nestes casos:

a    a título cautelar, suspender a conta do jogador e reter o saldo depositado na referida conta, na eventualidade de o
resultado da investigação provar a conduta fraudulenta do jogador;
b    Quando apropriado, participar a atuação às autoridades competentes para efeitos de procedimento criminal.
Nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão das autoridades
competentes; e
c     Dar conhecimento de todos os factos ao SRIJ que poderá instruir um procedimento contraordenacional contra o
jogador. Sendo que, também nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até
decisão do regulador.

15.5 INTERGIDADE DO JOGO
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Caso a Entidade Exploradora tenha motivos razoáveis para suspeitar que uma conta ou grupo de contas esteja a operar
de maneira sistemática; por exemplo, utilizando técnicas específicas de apostas (nomeadamente, mas não limitado ao
uso de software para obter uma vantagem indevida sobre o software e/ou outros jogadores) ou apostando como um
grupo (como conluio, sindicatos, colocando apostas contraditórias de contas vinculadas para cumprir com os requisitos
de bónus), a Entidade Exploradora, irá, nestes casos:

a    a título cautelar, suspender a conta do jogador e reter o saldo depositado na referida conta, na eventualidade de o
resultado da investigação provar a conduta fraudulenta do jogador;
b    Dar conhecimento de todos os factos ao SRIJ que poderá instruir um procedimento contraordenacional contra o
jogador. Sendo que, nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão do
regulador.

15.6 INTEGRIDADE DO JOGO
O jogador está proibido de usar qualquer técnica de apostas conhecida por ser fraudulenta para contornar a sorte ou o
acaso (aleatoriedade) dos nossos jogos, nomeadamente, mas não limitado a, conluio, uso de software para obter
vantagem sobre o software e/ou outros jogadores. Se, da sua conta ou atividade de utilizador, resultar que está a utilizar
este tipo de técnicas de aposta, iremos:

a    a título cautelar, suspender a conta do jogador e reter o saldo depositado na referida conta, na eventualidade de o
resultado da investigação provar a conduta fraudulenta do jogador;
b    Dar conhecimento de todos os factos ao SRIJ que poderá instruir um procedimento contraordenacional contra o
jogador. Sendo que, nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão do
regulador.

15.7 BOA-FÉ
O jogador deve utilizar os Serviços e o Software em boa-fé, sem causar qualquer dano intencional à Entidade
Exploradora ou a outros jogadores que utilizem os Serviços. Se a Entidade Exploradora tiver suspeitas razoáveis de que
um jogador está a utilizar os Serviços ou o Software em má-fé, sendo esta entendida como quaisquer atos adotados
deliberadamente com a intenção de causar dano à BETWAY (sua marca, software, jogadores…) ou como qualquer
intenção ou comportamento que possa ser classificado como fraudulento ou quaisquer comportamentos para enganar e
induzir em erro, fornecendo informações desonestas/falsas com a intenção de reivindicar danos. A Entidade Exploradora
irá:

a    a título cautelar, suspender a conta do jogador e reter o saldo depositado na referida conta, na eventualidade de o
resultado da investigação provar a conduta fraudulenta do jogador;
b    Quando apropriado, participar a atuação às autoridades competentes para efeitos de procedimento criminal.
Nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão das autoridades
competentes; e
c     Dar conhecimento de todos os factos ao SRIJ que poderá instruir um procedimento contraordenacional contra o
jogador. Sendo que, também nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até
decisão do regulador.

15.8 MEDIDAS DE SEGURANÇA
O jogador não deve invadir, aceder ou tentar invadir ou aceder ou contornar as medidas de segurança da Entidade
Exploradora (hackear, quebra de segurança intencional, contornar normas, acesso ilícito…). O website é disponibilizado
com um único propósito: entretenimento. Quaisquer esforços para contornar medidas de segurança serão considerados
como tentativas para causar dano à Betway ou os seus jogadores. Se a Entidade Exploradora considerar que um
utilizador está a violar esta cláusula, a Entidade Exploradora irá:

a    a título cautelar, suspender a conta do jogador e reter o saldo depositado na referida conta, na eventualidade de o
resultado da investigação provar a conduta fraudulenta do jogador;
b    Quando apropriado, participar a atuação às autoridades competentes para efeitos de procedimento criminal.
Nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão das autoridades
competentes; e
c     Dar conhecimento de todos os factos ao SRIJ que poderá instruir um procedimento contraordenacional contra o
jogador. Sendo que, também nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até
decisão do regulador.

15.9 ATIVIDADE DE JOGO COM INTENÇÃO DE DESTABILIZAR
Não lhe é permitido desligar-se intencionalmente de um jogo enquanto joga no website ‘betway.pt’. A Entidade
Exploradora desenvolveu e implementou métodos efetivos que lhe permitem procurar e identificar com precisão os
utilizadores que intencionalmente se desliguem durante um jogo. A Entidade Exploradora, sempre que exista informação
suficiente que leve a crer que você está a desligar-se intencionalmente do jogo regular, especialmente quando esta ação
perturba o funcionamento normal de qualquer jogo disponibilizado pela Entidade Exploradora, ou perturbe outros
jogadores irá:
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a    a título cautelar, suspender a conta do jogador e reter o saldo depositado na referida conta, na eventualidade de o
resultado da investigação provar a conduta fraudulenta do jogador;
b    Dar conhecimento de todos os factos ao SRIJ que poderá instruir um procedimento contraordenacional contra o
jogador. Sendo que, nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão do
regulador.

15.10 DIREITO DE SUSPENDER A CONTA DE JOGADOR
Se violar algum destes Termos e Condições ou se a Entidade Exploradora provas bastantes (exemplo: utilização de
identidade de terceiro, conluio…) para suspeitar que violou estes Termos e Condições, a Entidade Exploradora Irá:

a    a título cautelar, suspender a conta do jogador e reter o saldo depositado na referida conta, na eventualidade de o
resultado da investigação provar a conduta fraudulenta do jogador;
b    Quando apropriado, participar a atuação às autoridades competentes para efeitos de procedimento criminal.
Nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão das autoridades
competentes; e
c     Dar conhecimento de todos os factos ao SRIJ que poderá instruir um procedimento contraordenacional contra o
jogador. Sendo que, também nestes casos, a conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até
decisão do regulador.

O não cumprimento dos Termos e Condições também pode resultar em ações legais contra si por parte da Entidade
Exploradora.

15.11 OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAR O JOGADOR
O utilizador deve também ter em mente que, sempre que a Entidade Exploradora suspender, cancelar ou desativar uma
conta de jogador, irá, quando aplicável, notificar o jogador por email, dentro de 24 horas, indicando as razões e efeitos
respetivos e, se aplicável, também notificar o jogador do valor do saldo em crédito que poderá ser transferido para a
respetiva conta de pagamento, exceto em casos excecionais, e conforme expressamente indicado nestes Termos e
Condições (e todos eles relacionados com a tentativa ou execução de atos fraudulentos). Nos casos em que a Entidade
Exploradora suspenda uma conta de jogador como medida de precaução, a mesma comunicará ao SRIJ esta decisão e
seus efeitos dentro de 24 horas.
Um jogador deverá fornecer à Betway.pt a seguinte informação pessoal para poder registar uma conta de jogador e
beneficiar da funcionalidade total do website:
1.Nome Completo, 2. Data de Nascimento, 3. Nacionalidade, 4. Profissão, 5. Morada Residencial Completa, incluindo
Código Postal, 7. País de residência, 8. Documento de Identificação 9. Número do Documento de Identificação, 10.
Número de Identificação Fiscal (NIF), 11. Endereço de E-mail, 12. Número de Telemóvel, 13. Dados da Conta de
Pagamento.
O jogador, contudo, será autorizado a prosseguir com o formulário de registo sem facultar um número de telemóvel ou os
dados de uma conta de pagamento. Este último dado (conta de pagamento) será fornecido na altura do primeiro depósito
e terá de ser verificado antes ou imediatamente após um depósito ser efetuado.
A Betway irá implementar todas as verificações e medidas necessárias para solicitar e verificar a informação necessária
da conta de pagamento de um jogador e reserva o direito de solicitar qualquer documentação de apoio necessária para
verificar devidamente essa informação.
Caso a Entidade Exploradora tenha motivos razoáveis para suspeitar que uma transação fraudulenta foi ou está a ser
efetuada, irá, a título cautelar, suspender a conta de jogador em questão e reter os fundos existentes na referida conta.
Caso existam indícios de tentativa ou a prática consumada de um crime de fraude a entidade exploradora irá:

a Participar a atuação às autoridades competentes para efeitos de procedimento criminal, bem como dar
conhecimento de todos os factos ao SRIJ.
b A conta deverá permanecer suspensa, e o respetivo saldo cativo, até decisão das autoridades competentes.

Transações fraudulentas podem ser entendidas como incluindo o uso de cartões de crédito roubados ou qualquer outra
atividade fraudulenta, incluindo qualquer cobrança ou outra reversão de pagamento indevida. A Entidade Exploradora
também informará quaisquer outras autoridades ou entidades relevantes sobre pagamentos fraudulentos ou atividades
ilegais para além das acima indicadas. A Entidade Exploradora reserva ainda o direito de avançar judicialmente para
tribunal para cobrança efetiva dos valores que lhe sejam devidos, a título de conduta fraudulenta.


