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Termos e Condições
de Abuso de Bónus

Política de Promoções
de Desporto e Bónus

Política de Promoções
e Bónus de Casino

Regras Gerais

1. Todas as campanhas promocionais e bónus têm "Condições de Promoção"
específicas. Este documento prevalece sobre quaisquer “Condições de Promoção".

2. Ao fazer apostas com bónus, o jogador concorda com estes Termos e Condições
e com as respectivas “Condições de Promoção”.

3. Todos os bónus creditados devem ser usados e não podem ser retirados a não
ser que faça rollover (o montante mínimo que terá que ser apostado antes de
poder levantar o bónus), aqui referido como aposta.

4. Os jogadores que recebem Códigos de Bónus não devem partilhar ou passá-los
a outro jogador, ao fazê-lo incorrem numa violação dos Termos e Condições de
Bónus.

5. No caso de um jogador desejar cancelar o seu bónus, o jogador precisa entrar
em contato com o Apoio ao Cliente antes de colocar as apostas com os respectivos
bónus. O bónus não poderá ser cancelado em casos onde o jogador tem já uma
aposta usando os respectivos bónus.

6. A Moosh reserva-se o direito de cancelar ou alterar as Campanhas Promocionais
"Condições da Promoção" sem aviso prévio.

7. A Moosh.pt reserva-se o direito de retirar a disponibilidade ou qualquer oferta
e/ou todas as ofertas para qualquer jogador ou grupo de jogadores, a qualquer
momento e a critério da Moosh.pt.

8. 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. Relativamente às apostas desportivas, deverá
consultar os termos de cada promoção que lhe seja aplicável.

9. Os ganhos de apostas com dinheiro real e dinheiro de bónus serão atualizados
proporcionalmente.

10. Com o objetivo de cumprir com os requisitos mínimos de apostas em cada um
dos bónus utilizados (casino ou apostas desportivas), apenas as apostas colocadas
na respectiva categoria de jogos e apostas referidas nas Promoções serão
consideradas no sentido de rollover, neste documento referidas como "apostas".

Por exemplo, um jogador faz um depósito de 100€ e recebe um saldo de
bónus de casino de 100€ que só pode ser usado no Starburst. Se um jogador
faz apostas em qualquer outro jogo de Casino (além do Starburst), estas
apostas não serão consideradas ou contabilizadas para atingir os requisitos
mínimos de apostas.

Exemplo 2. Um jogador faz um depósito de 10€ e recebe um Bónus de
Desporto de 10€ que pode ser usado apenas em Futebol, nos mercados da
Primeira Liga. Se o jogador fizer apostas em Futebol, mercados da La Liga,
estas apostas não serão consideradas ou contabilizadas para atingir os
requisitos mínimos.

11. Através da participação em qualquer promoção ou oferta de bónus, o Jogador
concorda e aceita plenamente esta Política de Bónus, bem como quaisquer
respectivos termos associados à Campanha Promocional específica.

12. Na Home Page Moosh.pt, os nossos Jogadores tê
seus saldos de forma agregada (saldo real e saldo d
rever os detalhes do seu saldo e restantes apostas a
Minha Conta" > "Informações de Bónus". O saldo de
gerados com as apostas realizadas usando a quantia

13. Antes de qualquer levantamento ser processado,
Jogadores será revista para verificar se há alguns pa
irregulares. No interesse do fair-play, atividade de jo
incluída, mas não está limitada a:

Igual ou Aposta de Baixa Margem com a final
das apostas.

Fazer apostas igual ou superior a 30% do mo
sua conta com a finalidade de conhecer os requis

Fazer apostas de valor alto que resultam de u
de uma redução no valor da aposta igual ou supe
até que sejam preenchidos os requisitos de apos

14. O depósito mínimo exigido para receber qualque
salvo indicação em contrário.

15. Caso surja a situação na qual um jogador não re
ter qualificado para a oferta, o jogador deve contata
com os seus fundos. Fazê-lo pode resultar no bónus

16. Os jogadores só podem ter uma (única) conta na
toda as ofertas ao jogador são limitadas a uma por p

17. Para fins de explicação das alocações do boletim
aplicada a cada boletim no caso dos bónus, consulte

Saldo Exclusivo de Casino - dinheiro real que 
produto Casino, mas pode ser levantado pelo jog

2. Bónus de Casino - dinheiro de bónus que s
produto Casino e só se converterá em dinheiro re
quando os critérios de apostas de bónus forem c

Saldo Real - dinheiro real que pode ser aposta
Desporto como em produtos de Casino, quando u
Exclusivo de Casino e Saldo Real as apostas feita
do Saldo Exclusivo de Casino antes de serem ded

Bónus de Desporto - (a menos que seja decla
do bónus que só pode ser apostado no produto D
dinheiro real (que pode ser levantado) quando os
forem completados

18. Estes Termos e Condições de Bónus são parte in
Condições Gerais da Moosh.pt.


