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Uso da Conta de Jogador

A conta de jogador é pessoal e intransmissível.

O jogador deve assegurar-se que os dados de acesso à conta –
nome de utilizador e palavra-passe – são confidenciais. Caso o
jogador suspeite que a confidencialidade dos dados esteja em
perigo, deverá contatar de imediato a Moosh.

Em caso algum, o jogador deve revelar a palavra-passe a
terceiros. Qualquer utilização indevida da conta de jogador é
imputada ao titular da respetiva conta. A Moosh não poderá ser
responsabilizada por qualquer utilização indevida da mesma.

Para usufruir dos serviços da Moosh, o jogador tem de iniciar
sessão com os respetivos dados de acesso.

A Moosh considera como sessão válida o momento em que a
mesma é iniciada através da introdução do nome de utilizador
e palavra-passe corretos. Após esta ação, a Moosh não poderá
ser responsabilizada por qualquer uso indevido e/ou não
autorizado dos respetivos dados pessoais.

O jogador concorda que, ao utilizar a Moosh, está a assumir o
risco inerente à utilização dos respetivos serviços e está
consciente das consequências do atos praticados, sobre os
quais a Moosh não tem qualquer controlo e/ou influência. A
Moosh deve ser utilizada apenas para o entretenimento do
jogador e nunca para fins profissionais.

Todas as apostas são consideradas validadas apenas quando
aceites pelo sistema da Moosh.

Todas as apostas colocadas e aceites pelo sistema não podem
ser revertidas. O ato de colocar uma aposta é da inteira
responsabilidade do titular da conta de jogador.

Sempre no cumprimento da lei e da regulamentação em vigor,
a Moosh poderá a qualquer momento anular apostas a pedido
do Regulador e/ou sempre que a competição e/ou evento
desportivo seja cancelado e/ou caso o evento desportivo seja
adiado por mais de 24 horas relativamente à hora marcada
para o seu início ou pelo período indicado nas regras das
apostas, se este for superior e/ou caso assim esteja
determinado nas regras das apostas. Poderá consultar as
regras das apostas aqui.

https://www.moosh.pt/regras-apostas/
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Segundo a legislação em vigor, os resultados oficiais são
definitivos, independentemente de qualquer decisão judicial,
disciplinar ou administrativa que tenha lugar à posteriori.

Todas as apostas pendentes, sejam de desporto e/ou casino,
serão resolvidas num prazo máximo de 90 dias. Poderá
consultar as regras das apostas aqui. Todas as regras
referentes a jogos de casino podem ser encontradas dentro de
cada jogo individualmente.

De acordo com a legislação em vigor, o jogo a crédito é
estritamente proibido. Para que possa colocar apostas, deverá
ter saldo na conta de jogador. A Moosh, bem como respetivos
órgãos sociais e colaboradores estão proibidos de conceder
empréstimos e/ou facilitar, direta ou indiretamente a
possibilidade de os jogadores concederem empréstimos entre
si.
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