


Regras dos bónus e das freebets   

ESTORIL SOL DIGITAL     

     

Os bónus são montantes creditados na conta de jogador, sob certas condições, e com a 

aceitação prévia do mesmo. Os bónus não são passíveis de serem levantados. No entanto, 

os prémios ganhos com apostas efetuadas com dinheiro de bónus, poderão ser 

levantados após o cumprimento dos requisitos específicos clarificados nesta política de 

bónus, de acordo com o fator de conversão indicado (ref: definição de “playthrough” nos 

T&C).     

     

Condições para receber bónus     

     

Ao registar-se no nosso website e a aceitar os nossos termos e condições, o jogador 

consente na recolha e tratamento dos seus dados pessoais. O jogador escolhe, ademais, 

receber bónus na sua conta de jogador assim como o toda a informação relativa a   ofertas 

promocionais e fica apto a poder utilizá-los quando e sempre que cumpra as condições e 

pressupostos para a sua atribuição.     

     

No caso de pretender deixar de receber informação relativa aos bónus ou pretender não 

usufruir da oferta de bónus,  o jogador terá à sua disposição, em cada oferta, um link 

onde poderá expressamente manifestar tal opção, deixando então de ter acesso a tais 

informações e ofertas de bónus.      

     

O jogador pode, a qualquer momento, revogar essa decisão por escrito. Para tal, deve 

enviar um email manifestando a sua vontade de voltar a receber tais informações 

relativas a ofertas promocionais. Esse pedido deve ser datado, assinado, e enviado por 

email para o nosso serviço de apoio ao cliente para o seguinte email:     

apoio@estorilsoldigital.com.    

     

Os bónus são oferecidos pela ESTORIL SOL DIGITAL, com o objetivo de promover o site 

www.estorilsolcasinos.pt , os jogos, as apostas ou um evento relacionado.     

     

Para desfrutar dos bónus, o jogador deve:     

▪ possuir uma conta de jogador válida nos sites da ESTORIL SOL DIGITAL.     

▪ não ser um “abusador bónus” (veja abuso de bónus);     

▪ aceitar os termos e condições da ESTORIL SOL DIGITAL, bem como os regulamentos 

relacionados com os bónus atuais.     

▪ fornecer dados pessoais corretos e atualizados.     

     

Se um jogador não respeitar as condições acima mencionadas, a sua conta será suspensa 

e os seus bónus serão cancelados.     
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Existem vários tipos de bónus. As respetivas regras ficam disponíveis no site quando 

esses bónus são emitidos. 

 

O playthrough, expresso como um número, é o número de vezes que o jogador tem de 

jogar e/ou apostar o montante dos bónus ativos na sua conta, para o poder converter em 

dinheiro real e que pode ser levantado. 

     

O bónus mais comum é o bónus de depósito. 

 

Ao efetuar um depósito, na eventualidade de ter uma oferta disponível, são 

disponibilizadas 3 opções de escolha de bónus: 

 

➢ Oferta de boas-vindas! Escolha o montante que quer depositar em ESC Online 

e nós duplicamos! 

 

Por exemplo, se depositar 20€ na sua conta, damos-lhe mais 20€ para jogar, até 250€!  

 

O valor do playthrough que necessita de ser atingido, depende do tipo de aposta ou do 

tipo de jogo. 

 

 
Bónus - Playthrough 

 

Tipo de Jogo/Aposta Playthrough Coeficiente 

 

Aposta Desportiva – Odd entre 1.40 e 1.80 

 

30 

 

100% 

 
Aposta Desportiva – Odd entre 1.81 e 2.20 

 
15 

 
200% 

 
Aposta Desportiva – Odd acima de 2.21 

 
7,5 

 
400% 

 
Slot Machines 

 
30 

 
100% 

 
Blackjack 

 
30 

 
100% 



 
Roleta Francesa 

 
90 

 
33% 

 
Banca Francesa 

 
120 

 
25% 

 

Apostas anuladas não são contabilizadas para efeitos de Playthrough.    

 

O jogador apenas poderá ter ativo na sua conta umas das ofertas, PT30x ou PT1x. 

 

Aos jogadores com a opção PT30x ativa, que pretendam receber a oferta da opção PT1x, será 

facultada a possibilidade de conclusão prévia do playthrough PT30x a decorrer ou o seu 

cancelamento. 

 

Na eventualidade de optar pela conclusão prévia do playthrough de bónus a decorrer na 

opção PT30x, ficará a cargo do jogador a verificação dos requisitos temporais estipulados 

para cada campanha, não ultrapassando os mesmos, de modo a ter acesso à oferta PT1. 

 

  

➢ Oferta opcional! Escolha esta opção para receber 10€ de bónus com playthrough 

1x!  

 

Faça um depósito e receba 10€ de bónus com playthrought de 1x. 

 

O jogador apenas poderá ter ativo na sua conta umas das ofertas, PT30x ou PT1x. 

 

Aos jogadores com a opção PT1x ativa, que pretendam receber a oferta da opção PT30x, será 

facultada a possibilidade de conclusão prévia do playthrough PT1x a decorrer ou o seu 

cancelamento. 

 

Na eventualidade de optar pela conclusão prévia do playthrough de bónus a decorrer na 

opção PT1x, ficará a cargo do jogador a verificação dos requisitos temporais estipulados 

para cada campanha, não ultrapassando os mesmos, de modo a ter acesso à oferta PT30x. 

 

Com um bónus PT1x a decorrer, na eventualidade de receber bónus cujos créditos são 

automáticos, todo o bónus apenas será convertido em dinheiro real, quando a totalidade do 

playthrough de todos os bónus ativos na conta for concluído. 

 

 

➢ Não receber nenhum bónus. 

 



 

 

Como recusar um bónus     

     

O jogador pode optar por deixar de receber bónus, marcando a caixa "Eu não quero 

receber nenhum bónus" na página "A minha Conta > As minhas definições".     

 

Para ofertas específicas de bónus de depósitos, o jogador tem a possibilidade de 

selecionar, no momento do depósito, a opção “Não receber qualquer bónus”. 

 

Como cancelar um bónus 

 

O jogador pode optar por cancelar todos os bónus ativos na sua conta de jogador, ao 

clicar no botão “ELIMINAR O MEU SALDO DE BÓNUS” na página “A minha Conta > 

Bónus”. 

 

Ao clicar no botão “ELIMINAR O MEU SALDO DE BÓNUS” irá aparecer a seguinte 

mensagem: “Se selecionar “ELIMINAR”, todos os bónus ativos na sua conta serão 

automaticamente cancelados, incluindo os seus ganhos de bónus, bem como os valores 

de bónus colocados em apostas em aberto.” 

     

Ordem de débito para apostas     

     

Quando o jogador entra num jogo de casino ou coloca uma aposta, será utilizado o valor 

proporcional dos montantes de dinheiro real e de bónus, que existem no saldo da conta 

do jogador.    

    

Por exemplo:    

Se o jogador possui um saldo na sua conta de 100€, constituído por 60€ de dinheiro real 

e 40€ de bónus, quando o jogador coloca uma aposta de 10€, este valor apostado será 

constituído por 6€ de dinheiro real e 4€ de bónus.     

    

Prémios ganhos havendo saldo de bónus disponível na conta do jogador.    

     

Os bónus, creditados pela entidade exploradora, após aceitação prévia de promoções, 

por parte do jogador, apenas podem ser utilizados para a atividade de jogo e não podem 

ser levantados.    

    

Os prémios, resultado das apostas ganhas, são creditados no saldo da conta do jogador.     

    

Caso o jogador tenha saldo de bónus disponível, os prémios ganhos apenas poderão ser 

levantados após o cumprimento dos requisitos específicos de playthrough de cada jogo.    



    

Levantamento dos prémios ganhos, havendo saldo de bónus disponível na conta do 

jogador    

     

Os prémios obtidos podem ser levantados quando o playthrough de todos os bónus 

iniciais ativos na conta do jogador é atingido.     

      

O que acontece ao dinheiro de bónus no caso de ser pedido um levantamento     

     

Qualquer pedido de levantamento de dinheiro real depositado na conta de jogador tem 

como consequência necessária a perda de todo o bónus existente na conta de jogador e 

os respetivos prémios, sujeitos às mesmas condições de playthrough.     

    

No pagamento de prémios de apostas vencedoras, que tenham sido feitas com utilização 

simultânea de saldo da conta do jogador e de bónus atribuídos, este será feito 

proporcionalmente ao montante de dinheiro real e montante de bónus, existente no saldo 

da conta do jogador.      

     

Restrições para a utilização de bónus     

     

Os bónus dos jogadores são pessoais e não podem ser transferidos para qualquer outro 

jogador ou para terceiros. Não é permitido reunir os bónus entre vários jogadores.   

   

Os bónus podem estar sujeitos a um prazo de validade, ou limite temporal para 

utilização. Findo esse período, os mesmos serão automaticamente removidos da Conta 

de Jogador, não acarretando qualquer direito a indemnização, ou compensação, para o 

respetivo Jogador.   

     

A ESTORIL SOL DIGITAL, por seu exclusivo critério, pode modificar as condições de 

cada bónus e remover e/ou anular a qualquer momento e sem justificação, um bónus, 

uma promoção ou quaisquer outras ofertas especiais.  A ESTORIL SOL DIGITAL reserva 

o direito de oferecer ou remover bónus ou ofertas específicas consoante o país/local onde 

se encontra e/ou país de residência.  

     

Abuso na utilização dos bónus     

     

A ESTORIL SOL DIGITAL pode recusar qualquer levantamento e / ou cancelar todos os 

ganhos, se verificar que o jogador se envolve em práticas de jogo irregular ou de abuso 

de bónus, o que configura uma violação grave dos nossos termos e condições e do 

presente regulamento de bónus.      

   

Em particular, "jogo irregular" ou "abuso de bónus” ocorre quando:     



▪ um jogador faz um levantamento do dinheiro que depositou, com a intenção de obter 

um bónus e apenas jogar com o crédito do bónus oferecido pela ESTORIL SOL DIGITAL.   

▪ um jogador faz um depósito com o único objetivo de reivindicar um bónus, sem ter 

qualquer intenção de jogar.     

▪ um jogador abusa repetidamente dos bónus ou promoções oferecidas pela ESTORIL 

SOL DIGITAL (ou de promoções de um dos seus parceiros) apenas depositando um 

montante mínimo, com a intenção de ser capaz de jogar apenas com os bónus.  

▪ um jogador cria várias contas de jogador, com o objetivo de obter as mesmas ofertas 

promocionais várias vezes.     

▪ um jogador cria ou utiliza várias contas no mesmo computador ou endereço IP, a fim 

de desfrutar das mesmas ofertas promocionais várias vezes. Esta lista não é exaustiva.     

     

Quando a ESTORIL SOL DIGITAL declara que um jogador é “abusador de bónus”, este 

jogador não poderá beneficiar mais de qualquer tipo de bónus promocional.     

     

Quando a ESTORIL SOL DIGITAL declara que um jogador é “abusador de bónus”, 

promoções e/ou qualquer outra oferta promocional pode ainda proceder com a 

suspensão do registo ou da conta do jogador, ficando este impedido de participar nos 

jogos e de efetuar depósitos na sua conta de jogador.     

     

Termos e condições para Apostas Grátis (FREEBETS)     

A Freebet é uma aposta grátis que permite aos jogadores obter um retorno em dinheiro 

de bónus (sujeito ao Playthrough de Bónus PT30).     

A Freebet é jogada numa única vez, numa aposta simples ou múltipla.     

A Freebet tem uma validade de 7 dias. Se não for usada nesse período, a oferta será 

removida.     

Se uma aposta feita com uma Freebet é anulada, o valor é reembolsado através de uma 

Freebet equivalente.   

Apostas colocadas com Freebets não serão contabilizadas para efeitos de playthrough de 

bónus.   

A Freebet não pode ser utilizada noutra oferta promocional.     

Exemplo: uma Freebet de € 10 colocada em odds de 2,50 gera um retorno em bónus de € 

25, caso a aposta seja vencedora.   

A Freebet pode estar sujeita a um prazo de validade, ou limite temporal para utilização. 

Findo esse período, a mesma será automaticamente removida da Conta de Jogador, não 

acarretando qualquer direito a indemnização, ou compensação, para o respetivo Jogador.   

     

Condições Promoção 10€ = 30€ Freebets     

Válida para a 1ª aposta colocada na conta do jogador;   

Aposta colocada com dinheiro real; Valor 

mínimo da aposta: 10€; Odd mínima da 

aposta: 1,70.   



      

***********     

Nota: No caso de quaisquer diferenças entre a versão em Português e a versão em Inglês 

destes regulamentos, a versão em Português tem prioridade.     


