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 Bónus

Todas as promoções, bónus ou ofertas especiais estão sujeitos aos termos e condições específicos da promoção e qualquer bónus
complementar creditado na sua conta deve ser utilizado em conformidade com esses termos e condições. Não obstante as disposições de
alteração estipuladas na Seção 2, reservamo-nos o direito de retirar ou alterar qualquer promoção, bónus ou oferta especial a qualquer
momento, incluindo quaisquer termos e condições do mesmo.

No caso de a Empresa ter suspeitas razoáveis que um utilizador dos Serviços está a abusar ou a tentar abusar de um bónus, oferta ou outra
promoção, ou está provavelmente a beneficiar do abuso ou falta de boa-fé de uma política de jogo adotada pela Empresa, a Empresa irá
negar, recusar ou retirar a esse utilizador qualquer bónus, oferta ou promoção, ou rescindir qualquer política em relação ao mesmo,
temporária ou permanentemente e reservando-se, ainda, no direito de fazer cessar essa prática por parte do utilizador e de comunicar
qualquer comportamento que configure as práticas acimas descritas ao SRIJ.

Os utilizadores dos Serviços apenas terão direito a um Bónus de Boas-vindas. Quaisquer membros que façam o seu primeiro depósito na
Empresa, e que tenham ou tenham tido uma conta do Site, não terão direito a um Bónus de Boas-vindas adicional.

A sua conta é composta por Fundos Disponíveis (fundos que podem ser usados em qualquer jogo válido ou levantados de acordo com os
Requisitos de Levantamento) e por Fundos Restritos (o total de fundos de bónus que ainda não cumpram os requisitos de apostas e
quaisquer ganhos associados a esses fundos de bónus).

Se tiver Fundos Disponíveis e Fundos Restritos na sua conta de jogador, na próxima aposta que fizer utilizará os Fundos Restritos em
primeiro lugar. Os Fundos Disponíveis só serão utilizados quando o saldo dos Fundos Restritos for zero. Se colocar uma aposta em jogos de
casino usando apenas Fundos Restritos (bónus) e ganhar, receberá até um máximo de € 500 em ganhos. Se os seus ganhos excederem €
500, só receberá € 500, desde que o aqui disposto não contrarie as regras previstas para cada tipo de jogo e sem prejuízo de prémios de
jackpot que resultem da utilização de Fundos Restritos.

Exclusivamente para os Bónus Pendentes (bónus que vão sendo progressivamente disponibilizados na conta do jogador à medida que este
coleciona pontos): apenas apostas colocadas com dinheiro real irão contribuir para que o jogador colecione pontos e para que este tipo de
bónus seja libertado na conta do jogador. Após libertados os Bónus Pendentes, os mesmos terão requisitos de aposta, a serem cumpridos
com os Fundos Restritos.
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Quando efetuar um pedido de levantamento antes de cumprir com todos os requisitos de aposta de um ou mais bónus disponíveis na sua
conta de jogador, irá perder todos os seus Fundos Restritos (o que inclui, sem limitar, free spins, Jogadas Grátis, e cupões de Jackpot) e
quaisquer ganhos relacionados com os mesmos que ainda não tenham sido convertidos em Fundos Disponíveis.

Todos os bónus, promoções e ganhos relacionados com estes devem cumprir com certos requisitos num determinado prazo após serem
creditados na conta do jogador, de acordo com os termos específicos de cada promoção. Montantes de bónus, promoções e ganhos
relacionados não utilizados por um jogador dentro do período especificado serão cancelados e removidos da conta do jogador.

No caso de um bónus ser removido da sua conta, a 888 reserva o direito de remover o valor total do bónus, juntamente com quaisquer
ganhos derivados desse bónus, independentemente de quaisquer ganhos adicionais acumulados com esse bónus.

Se a Empresa tiver suspeitas razoáveis de que está a beneficiar de forma desleal dos Bónus de Boas-vindas da Empresa ou que executou
qualquer ato fraudulento ou outro ato de má-fé em relação a uma promoção de bónus oferecida no Site, a Empresa reserva o direito de
reagir em conformidade para fazer cessar esse comportamento e de o comunicar ao SRIJ e/ou às demais entidades competentes.

Se a Empresa tiver suspeitas razoáveis de que está a beneficiar de forma desleal dos Bónus de Boas-vindas da Empresa ou que executou
qualquer ato fraudulento ou outro ato de má-fé em relação a uma promoção de bónus oferecida no Site, a Empresa irá negar, recusar ou
retirar a esse utilizador qualquer bónus, oferta ou promoção, ou rescindir qualquer política em relação ao mesmo, temporária ou
permanentemente.

Pode solicitar a remoção de um bónus da sua conta, mas esteja ciente de que esta remoção pode incluir eventuais ganhos obtidos desse
bónus.

Tenha em atenção que o Bónus “confirme a sua identificação” apenas será atribuído aos jogadores que preencham os requisitos definidos na
política de bónus da entidade exploradora e, portanto, pode não estar disponível para todos membros que verifiquem a sua identidade junto
da Empresa. Não obstante as disposições de alteração estipuladas na Seção 2, reservamo-nos o direito de remover esta oferta de bónus a
qualquer momento. Critérios previamente definidos, objetivos e aplicáveis a todos os jogadores, tais como o valor do depósito, serão tidos
em conta na determinação de quais os utilizadores que receberão o bónus de verificação. Estes critérios serão atempadamente
disponibilizados nos termos e condições da promoção para conhecimento de todos os jogadores. Por favor entre em contato connosco
através de Operations@888.pt se precisar de mais informações, para além da informação completa disponibilizada nos termos e condições
da promoção, sobre esta oferta de bónus específica ou sobre a elegibilidade da sua conta para a mesma.
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