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Termos e Condições Cookies Política de Privacidade

Sobre Nós Jogo Responsável Política de Bónus

1. Termos e Condições de Bónus

Os bónus serão sempre disponibilizados após aceitação dos termos e condições devendo ser sempre apostados, não podendo ser levantados enquanto nã
verificadas as condições ou requisitos de que depende a sua conversão em dinheiro real conforme legislação em vigor.

As apostas em duplicado no mesmo evento não contam como apostas elegíveis para cumprir os requisitos do bónus, seja no mesmo tipo de resultado ou nã
mesmo tipo de resultado seja na mesma seleção ou noutras seleções.

Os bónus e promoções disponibilizadas pela bet.pt são limitados a uma pessoa e respetiva conta de jogador. Isto significa que todos os utilizadores terão dire
nossos bónus se não partilharem nenhum destes elementos com mais nenhum utilizador da bet.pt: o mesmo endereço IP, o mesmo número de telefone, o m
crédito/débito ou Multibanco, ou que pertençam à mesma família e/ou agregado familiar.

O valor de bónus atribuído fica disponível na Conta de Jogador como saldo de bónus. O saldo de bónus inclui os ganhos gerados com apostas colocadas com o
o que significa que se o bónus expirar pelo decurso do prazo sem que tenha sido convertido com ele irão também expirar os ganhos que com o bónus se en
por converter.

Caso disponha de Saldo Real e de Saldo de Bónus na sua conta de jogador, ao colocar uma aposta será sempre utilizado primeiro o Saldo de Bónus.  

Cada bónus tem um determinado período de utilização. Quando o período de utilização termina, caso os requisitos inerentes às condições de bónus n
cumpridos, o saldo de bónus será retirado da conta do jogador (incluindo os ganhos associados ao bónus). Para efeitos de cumprimento de Rollover de
contempladas apostas canceladas nem apostas combinadas. Apostas colocadas no Desporto "Apostas Especiais" também não contam para o cumprimento
bónus.

2. Condições para receber bónus/Ativar

Ao efetuar o seu registo em bet.pt está a aceitar os termos e condições gerais e de bónus, designadamente, aceita a disponibilização de bónus na sua conta d
como informação relativa a ofertas promocionais e fica apto a poder utilizá-los sempre que cumpra as condições e pressupostos para a sua atribuição e 
vontade de cancelamento.

2.1 Condições do bónus

Para efeitos de cumprimento do rollover, deverá jogar o valor do seu bónus de acordo com os termos e condições específicos de cada promoção. Apenas sã
cumprimento das condições de rollover do bónus as apostas colocadas com saldo de bónus. Se pretender levantar o seu saldo real antes de cumpridos 
rollover do bónus, o seu bónus será cancelado bem como os ganhos inerentes e procederá apenas ao levantamento do seu saldo real. Os créditos de
levantáveis não sendo por isso considerados como saldo real até ao momento do cumprimento dos requisitos de aposta. O valor do bónus ficará associado ao
bónus e depois de cumprir os requisitos de rollover dentro das condições informadas em cada promoção especifica que envolva bónus poderá efetuar o levan
saldo.

Ao efetuar um levantamento enquanto mantiver um bónus ativo (que não tenha cumprido os requisitos de rollover), o valor do bónus atribuído será retirado 
momento em que confirma o seu levantamento.

3. Como cancelar o bónus

No caso de pretender cancelar o bónus disponibilizado ou deixar de receber informação relativa aos bónus o jogador terá à sua disposição, o mail su
reclamacoes@bet.pt onde poderá expressamente manifestar a vontade de não receber bónus ou ações promocionais.

Os bónus disponibilizados pela bet.pt têm inerentes os seus termos e condições de utilização que deverão ser lidos antes de colocação de apostas. Ao colo
saldo de bónus está a aceitar os termos e condições de utilização do bónus e a ativar o mesmo.

Os termos e condições de utilização do bónus encontram-se disponíveis na sua conta de jogador onde poderá consultar os termos e condições e/ou restriçõ
sua atribuição e utilização. Caso não pretenda ativar o seu bónus poderá efetuar o seu cancelamento antes de colocação de apostas solicitando ao suporte 
cancelamento através do mail suporte@bet.pt ou através do chat de apoio disponível entre as 09:00 e as 00:00. Se pretender cancelar a ativação do bónus o
de imediato atendido.

Apostas colocadas em vários mercados, a fim de manipular o bónus e proporcionar lucros garantidos irão constituir violação dos T&C - o bónus e os ganhos a
cancelados.

A Gobet reserva-se o direito de alterar, cancelar, revogar ou recusar qualquer bónus ou promoção sem aviso prévio.

A Gobet reserva-se o direito de reter ou retirar qualquer bónus e ganhos gerados a partir destes, caso os bónus sejam creditados por engano ou se for
indícios de ilegalidade na forma como foram obtidos (ex:. usurpação de identidade)
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A decisão da Gobet é final em todos os assuntos relacionados com a atribuição de qualquer bónus e não será sujeita a revisão ou apelo por parte do utiliza
outra parte.

Se for feito um pedido de levantamento após ter introduzido o Código de Bónus, mas antes de completar os requisitos de apostas, quaisquer fundos no seu
serão removidos e o bónus deixará de estar disponível para utilização.

Qualquer aposta que envolva os valores de bónus, mesmo que não se qualifique para cumprir os requisitos do bónus, será aceite. Contudo, não irão contar 
requisitos do bónus.

Estes Termos e Condições são parte integrante dos Termos & Condições Gerais da Gobet.

4. Bónus de Casino - Termos e Condições Gerais

1. A participação numa promoção implica a aceitação destes termos e condições e dos termos específicos da mesma.

2. Exceto nos casos em que seja especificado o contrário nos termos e condições específicos da oferta de bónus, o valor do depósito e do bónus tem de ser 
(15) vezes, dentro de um período de 15 dias, para efeitos do cumprimento dos requisitos de levantamento de casino.

Exemplo:  

• Bónus de 100% até 50€ com requisito mínimo de apostas de 15 vezes
• Se depositar 50€, recebe 50€ em Bónus.
• Terá de jogar 15 vezes 50€ (750€) até poder efetuar levantamento da sua conta sem que o valor de bonus (e ganhos associados) lhe seja retirado.

3. Exceto nos casos em que seja especificado o contrário nos termos e condições específicos da oferta de bónus os jogos de casino têm as seguintes contr
requisitos mínimos de apostas.  
As contribuições dos diferentes jogos encontram-se listadas em baixo:  

• 100% - todas as Slots
• 20% - todas as Roletas
• 10% - todos os Blackjack
• 0% - todos os Punto Banco

Exemplos:  

• Ao apostar 5€ em Slots, a contribuição para os requisitos mínimos de aposta será de 5€.
• Ao apostar 5€ em Roleta, a contribuição para os requisitos mínimos de aposta será de 1€.
• Ao apostar 5€ em Blackjack, a contribuição para os requisitos mínimos de aposta será de 0,50€.

4. Caso disponha de Saldo Real e de Saldo de Bónus na sua conta de jogador, ao colocar uma aposta será sempre utilizado primeiro o Saldo de Bónus. Qu
Bónus for insuficiente para colocar uma aposta será utilizado o Saldo Real.

5. Os ganhos resultantes de apostas feitas com o Saldo Real do Casino serão creditados diretamente no Saldo Real do Casino. Os ganhos resultantes de apos
Saldo de Bónus serão creditados diretamente no Saldo de Bónus do Casino.

6. Quaisquer ganhos resultantes de apostas feitas em simultâneo a partir do Saldo Real do Casino e do Saldo de Bónus de Casino – serão creditados na su
cada um dos saldos.

7. Quaisquer ganhos alcançados após a ativação de um bónus só podem ser levantados depois de se encontrarem cumpridos os requisitos mínimos de conve
levantar o saldo real disponível antes de cumprir os requisitos mínimos de apostas, poderá fazê-lo, mas perderá o bónus e os ganhos associados ao bónus
efetuar o cancelamento de um bónus ativo, por favor entre em contato com o Apoio ao Cliente.

8. Quaisquer ganhos alcançados a partir das funcionalidades “Jogadas Grátis” e “Bónus” e apostas que foram colocadas com fundos do Saldos de Bónus
completadas depois do bónus ter sido apostado, perdido ou anulado, serão removidos.

9. A utilização de fundos do Saldo de Bónus de Casino somente para progredir mais rapidamente nas fases de bónus dos jogos com multiníveis, de modo 
acumulação de ganhos no Saldo Real do Casino, sem cumprir os requisitos mínimos de apostas, poderão resultar na perda do lucro da ronda de bónus e t
subsequentes a partir desta última, independentemente do saldo do jogador ter tido uma parte ativa do bónus na altura da ativação da ronda de bónus.

10.Os requisitos mínimos de apostas do bónus de casino apenas serão removidos mediante o cancelamento ou expiração do bónus em questão. Se o jogado
posteriores no Saldo Real de Casino, enquanto ainda tiver saldo no seu Saldo de Bónus de Casino (superiores a 0,10€), o jogador deverá entrar em contacto
Cliente, e garantir que os fundos no seu Saldo Bónus do Casino são cancelados antes de colocar apostas – caso contrário, os requisitos mínimos de apostas 
válidos.

11. Antes de qualquer levantamento ser processado, o seu jogo será examinado para verificar possíveis padrões de jogo irregular. Na prossecução dos int
justo, tentativas de hedge betting (valor igual ou com margem baixa) serão consideradas jogo irregular para efeitos de cumprimento de quaisquer requisitos d
Outros casos de jogo irregular incluem:

(1) fazer apostas iguais ou superiores a 30% ou mais do valor do bónus creditado na sua conta até ao momento em que são cumpridos os requisitos de ap
bónus; e (2) fazer apostas de valor elevado que resultam num ganho substancial seguido de uma redução no valor da aposta igual ou superior a 75% do tam
média anterior até aos requisitos de aposta de bónus serem cumpridos.

12. Estes Termos e Condições são parte integrante dos Termos e Condições Gerais da Gobet.
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5. Jogadas Grátis - Termos e Condições

1. As Jogadas Grátis serão creditadas diretamente na conta do jogador.

2. Após se qualificar, conforme os termos da promoção, as Jogadas Grátis serão creditadas na respetiva ou respetivas Slots.

3. Como Utilizar as Jogadas/Rondas Grátis:

Assim que as Jogadas/Rondas Grátis forem creditadas, inicie a Slot e aceite esta oferta na pop-up que irá aparecer. Caso não deseje usufruir desta oferta,
contacto com a equipa de Apoio ao Cliente.

4. Exceto nos casos em que seja especificado o contrário nos termos e condições específicos da oferta, as Jogadas Grátis expiram até 7 dias após terem 
deixando de estar disponíveis na conta do jogador.

5. NOTA: As Jogadas Grátis não podem ser trocadas por dinheiro real.

6. Todos os ganhos resultantes das apostas feitas com as Jogadas Grátis serão creditadas no Saldo Real.

7. A Gobet reserva-se no direito de alterar qualquer promoção ou bónus e os seus termos a qualquer altura incluindo o cancelamento da promoção.

8. Ao participar nesta oferta, concorda com os Termos e Condições e reconhece que a decisão do Gerente do Casino é final na eventualidade de qualquer disp

6. Jackpot Progressivo - Termos e Condições

1. A bet.pt tem na sua lista de oferta de jogos, slots com jackpots progressivos. Estes podem ser encontrados na categoria Jackpots na página de casino.

2. O valor do jackpot progressivo tem um valor mínimo fixo, que vai aumentando com a contribuição de cada aposta feita pelos jogadores na Slot.

3. Para ser elegível para ganhar o Jackpot Progressivo, o jogador necessita de efetuar uma Aposta Máxima, opção que é possível selecionar nas opções da S
Progressivo.

4. Para consultar as combinações que premeiam com o Jackpot Progressivo, por favor consulte a opção Tabela de Pagamentos no ecrã do jogo.
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© Copyright GOBET, ENTRETENIMENTO, S.A. Todos os direitos reservados.
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GOBET – Entretenimento, S.A. é uma empresa registada em Portugal com o número de empresa 514968575, com sede na Avenida dos Combatentes, nº 43, 5º A, em Lisboa e é titular das licença
e 006 emitidas pelo SRIJ – Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos que a autoriza a desenvolver a atividade de exploração de apostas desportivas à cota e de jogos de fortuna ou azar online
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