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Suspensão, Cancelamento e Desativação da Conta de Jogador

A Moosh reserva-se o direito de suspender a conta de jogador e consequentemente impedir quaisquer
levantamentos e/ou devolução dos montantes apostados após a deteção de introdução e/ou apresentação
de dados inválidos.

O jogador pode apenas agir em nome próprio. A Moosh reserva-se o direito de suspender a conta de jogador
e não permitir levantamentos e/ou declinar a devolução de montantes gastos caso detete a introdução de
dados pessoais pertencentes a terceiros.

A Moosh reserva-se o direito de suspender a conta de jogador caso o comprovativo de titularidade da conta
de dados de pagamento não seja satisfatória até à produção válida de prova da titularidade de conta
bancária.

A Moosh reserva-se o direito de prevenir e/ou suspender qualquer registo e/ou tentativa de registo com
dados pessoais manipulados e/ou dados pessoais de terceiros. Nestes casos, a Moosh reserva-se o direito de
reter o saldo de conta e reportar ao regulador. Os jogadores que violem os presentes Termos e Condições
serão impedidos de utilizar a Moosh, e podem estar sujeitos a uma ação legal.

Para além de outros casos previstos neste Termos e Condições, nomeadamente nas regras específicas, a
Moosh procederá à suspensão da conta de jogador, nas seguintes situações:

Nos casos de suspensão do registo de jogador, mais concretamente quando:

O registo permaneça sem qualquer acesso por parte do jogador, ininterruptamente, durante o
período de dois anos;

O jogador se tenha autoexcluído por tempo determinado e durante esse período;

O jogador tenha acionado uma pausa de jogo e durante o período da mesma.

Quando a entidade exploradora tenha evidências ou registos de práticas que incidem ou demonstrem
que o jogador incorreu na prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do
terrorismo.

Para além de outros casos previstos nestes Termos e Condições, a Moosh procederá ao cancelamento da
conta de jogador, nas seguintes situações:

Quando o jogador solicite a rescisão do contrato.

No caso de cancelamento do registo de jogador, mais concretamente quando:

O jogador se tenha autoexcluído por tempo indeterminado;

Quando tenha decorrido um período ininterrupto de 2 anos, a contar da data da respetiva
suspensão;

A conta de jogador tenha sido desativada ou cancelada.

Há lugar à desativação da conta de jogador, nomeadamente:

Quando impenda sobre o jogador uma proibição judicial de jogar;

Em caso de morte do jogador.

Caso a conta de jogador seja desativada e/ou cancelada, a Moosh procederá à devolução do saldo real do
jogador para a conta de pagamento por este indicada e titulada.

Em caso de autoexclusão e caso a respetiva conta apresente saldo, que não sujeito a requisitos de bónus, o
jogador poderá solicitar o levantamento desse mesmo saldo a todo o tempo, caso tenha solicitado
autoexclusão por tempo determinado. Se a autoexclusão tenha sido solicitada por tempo indeterminado, o
seu saldo será transferido automaticamente no prazo máximo de 48 horas da sua conta de jogador para a
sua conta de pagamento. Por motivo excecional, devidamente fundamentado e previamente comunicado ao
SRIJ, a Moosh não irá ordenar a transferência acima prevista quando suspeite que essa operação está
relacionada com a prática de crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo,
observando-se, neste caso, as normas que estabelecem as medidas de natureza preventiva e repressiva de
combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo.
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