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A sua palavra-passe

Temos um dos sistemas mais rígidos e seguros para proteger a integridade da sua conta, mas
a segurança de qualquer conta depende maioritariamente do seu ponto mais vulnerável, que na
maioria dos casos é a palavra-passe.

A sua palavra-passe pode conter até 20 caracteres. Normalmente, quanto maior for a palavra-
passe, mais segura será.

A protecção da palavra-passe é da sua responsabilidade e contribui para uma gestão online
segura.

Validação por SMS

Validar a sua conta da Stars através de mensagens de texto por SMS aumenta a segurança da
sua conta. Quando esta funcionalidade está activa, se detectarmos potenciais irregularidades
na operação da sua conta, receberá uma mensagem de texto por SMS com um código secreto.
Nestes casos, a capacidade de efectuar transacções de dinheiro real (incluindo jogar com
dinheiro real) ficará suspensa até inserir o código facultado no software.

Se tiver alguma questão, se não estiver a receber mensagens de validação por SMS, ou já não
tiver acesso ao número de telefone associado, pedimos-lhe que visite o nosso Centro de
Ajudapara saber qual é a melhor forma de entrar em contacto connosco.

PIN

Utilizar um PIN para iniciar sessão na sua conta - para além do nome de utilizador e palavra-
passe - fornece mais um nível de segurança à sua conta.

Depois de activado, ser-lhe-á pedido que insira o seu PIN sempre que iniciar sessão. Os
números estão sempre a mudar de posição, o que irá impedir que a maioria dos keyloggers
registem onde está a clicar e que botões está a pressionar.

Se perder seu PIN, poderá pedir um novo, que será enviado para o endereço de email
associado à sua conta. Se tiver perdido o seu PIN e já não tiver acesso ao endereço de email
associado à sua conta da Stars, visite o nosso Centro de Ajuda para saber qual é a melhor
forma de nos contactar.

Token de segurança RSA

Um token de segurança RSA é um dispositivo que gera uma palavra-passe extra que é
necessária para iniciar sessão na sua conta da Stars. As palavras-passe são exibidas no ecrã
durante apenas alguns segundos. Depois disso, é gerada uma nova palavra-passe e a anterior
expira.

Segurança da conta
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