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Política de Promoções e Bónus de Casino

1. Nos jogos de Casino, caso disponha de fundos de bónus
e de dinheiro real, os fundos de bónus serão sempre
utilizados primeiro e apenas após esgotados poderá
começar a utilizar o dinheiro real. Salvo disposição em
contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou a
promoção, a possibilidade de retirar quaisquer ganhos
alcançados através do uso de bónus em dinheiro está
sujeito a um requisito mínimo de apostas de 35 (trinta e
cinco) vezes o montante do bónus utilizado.

Por exemplo, se receber um bónus de 20€, será
obrigado a apostar 700€ em bónus antes de poder
levantar os ganhos do saldo de bónus.

2. Para efeitos de contabilidade para fins de conformidade,
salvo indicação em contrário nos termos específicos para
cada bónus e/ou promoção, os requisitos de aposta
mínima para bónus de casino serão calculados apenas
com apostas nos jogos de Casino

3. Salvo disposição em contrário nos termos específicos
para cada bónus e/ou promoção, as apostas feitas pelo
Jogador contribuem em percentagens diferentes para o
cumprimento dos requisitos da aposta mínima, de acordo
com a contribuição das seguintes percentagens:

Jogos de Roleta 5%

Jogos Blackjack 10%

Slots 100%

4. Para efeitos de cumprimento de requisitos de bónus,
apostas colocadas nas duas opções das apostas 50/50 na
roleta, são consideradas uma tentativa de fraude e não
contribuem para os requisitos do bónus.

5. As apostas feitas no Modo de Demonstração (Demo)
não contribuem para o cumprimento do requisito mínimo
de aposta.

6. As apostas colocadas são primeiro deduzidas no saldo
de bónus. Uma vez utilizado a totalidade do saldo de
bónus, as apostas começam a ser deduzidas do saldo de
dinheiro real.

7. Os ganhos do saldo de bónus só podem ser levantados
após terem sido atingidos os requisitos mínimos para esse
bónus e/ou promoção.

8. O jogador reconhece que qualquer levantamento feito
antes do cumprimento dos requerimentos mínimos da
aposta resultará no vazio/cancelamento de bónus e
quaisquer ganhos de bónus da sua conta de Jogador.

9. Todos os bónus são ativados na conta de jogador assim
que o popup de bónus aparece pela primeira vez. O
montante do bónus não estará visível na conta de jogador

até que o jogador efetue uma ação para aceitar ou rejeitar
o mesmo no popup. Independentemente da ação que o
jogador realize, aceitar, rejeitar ou ignorar o popup, o
bónus será cancelado caso o jogador solicite um
levantamento.

10. Salvo disposição em contrário nos termos específicos
para cada bónus e/ou promoção, o Jogador deve atender
aos requisitos mínimos da aposta em 7 (sete) dias
consecutivos, após a aceitação do bónus:

No caso em que este período decorra antes de o
Jogador apostar dentro dos requisitos mínimos de
bónus, o valor restante do bónus, bem como os
ganhos obtidos através do bónus, serão cancelados da
conta do Jogador;

Esta condição aplica-se somente no caso de o
Jogador ter um saldo remanescente de bónus na sua
conta após 7 (sete) dias consecutivos.

11. Sempre que for necessário um Jogador inserir um
código de bónus, o Jogador só terá acesso ao bónus se
ele ou ela tiverem anteriormente inserido o código de
bónus na seção permitida da Moosh.pt.

12. Só as apostas efetuadas com saldo de bónus
contribuem para os requisitos dos bónus de casino.

13. Para efeitos de deduções de saldo em relação aos
bónus, a lógica de dedução funciona da seguinte forma:

Bónus de Casino

Saldo Exclusivo de Casino

Saldo Real

Bónus de Desporto

Por exemplo, "O Jogador A tem 0 em todos os 4 saldos, o
jogador é recompensado com um bónus de depósito no Casino
de 100% até 50€, o valor depositado será alocado no Saldo
Exclusivo de Casino e a recompensa de bónus será atribuída ao
Bónus de Casino. O jogador é obrigado a completar o saldo do
Saldo Exclusivo de Casino antes que ele possa começar a usar
o saldo do Bónus de Casino." ou,

"O jogador B tem 10€ no Saldo Exclusivo de Casino, 5€ em
Bónus de Casino, 0€ no Saldo Real, o jogador é recompensado
com um bónus de login de 10€ em Desporto. O saldo do Bónus
de Desporto é agora de 10€ e o jogador poderá fazer apostas
imediatamente no universo de Desporto usando o saldo do
Bónus de Desporto. O Saldo Exclusivo de Casino e Bónus de
Casino não podem ser usados no universo de Desporto.


