


Política de Bónus 
 

Termos de Bónus da Moosh 
 
A Moosh.pt age sempre em conformidade com as regras e princípios aplicáveis, estando 

totalmente comprometida com a transparência da oferta do produto, que é baseado no 
entretenimento. Assim e como é claramente indicado nas cláusulas seguintes, a Moosh.pt 

declara expressamente, e o jogador concorda expressamente, que a oferta de bónus não 
constitui uma oferta de dinheiro mas sim uma possibilidade para o jogador ter mais 

oportunidades de entretenimento. 

 
Os jogadores receberão e-mails e/ou SMS no que diz respeito a quaisquer bónus especiais e/ou 

promoções, se eles forem elegíveis. Para receber ofertas e bónus especiais, os jogadores 
devem garantir que têm conta criada para receber informações da Moosh.pt. Se não deseja 

receber bónus ou informações sobre ofertas de bónus, pode excluir-se em qualquer momento 

atualizando o perfil e/ou entrar em contato com a nossa equipa de Apoio ao Cliente. 

 
Regras Gerais 

Todas as campanhas promocionais e bónus têm "Condições de Promoção" específicas. Este 1. 

documento prevalece sobre quaisquer “Condições de Promoção". 

Ao fazer apostas com bónus, o jogador concorda com estes Termos e Condições e com as 2. 
respectivas “Condições de Promoção”. 

Todos os bónus creditados devem ser usados e não podem ser retirados a não ser que faça 3. 
rollover (o montante mínimo que terá que ser apostado antes de poder levantar o bónus), aqui 

referido como aposta. 

Os jogadores que recebem Códigos de Bónus não devem partilhar ou passá-los a outro 4. 
jogador, ao fazê-lo incorrem numa violação dos Termos e Condições de Bónus. 

No caso de um jogador desejar cancelar o seu bónus, o jogador precisa entrar em contato 5. 
com o Apoio ao Cliente antes de colocar as apostas com os respectivos bónus. O bónus não 

poderá ser cancelado em casos onde o jogador tem já uma aposta usando os respectivos 

bónus. 
A Moosh reserva-se o direito de cancelar ou alterar as Campanhas Promocionais "Condições 6. 

da Promoção" sem aviso prévio. 
A Moosh.pt reserva-se o direito de retirar a disponibilidade ou qualquer oferta e/ou todas as 7. 

ofertas para qualquer jogador ou grupo de jogadores, a qualquer momento e a critério da 
Moosh.pt. 

Nos jogos de Casino, caso disponha de fundos de bónus e de dinheiro real, os fundos de 8. 

bónus serão sempre utilizados primeiro e apenas após esgotados poderá começar a utilizar o 
dinheiro real. Relativamente às apostas desportivas, deverá consultar os termos de cada 

promoção que lhe seja aplicável. 
Os ganhos de apostas com dinheiro real e dinheiro de bónus serão  ctualizados 9. 

proporcionalmente. 

10. Com o objetivo de cumprir com os requisitos mínimos de apostas em cada um dos bónus 
utilizados (casino ou apostas desportivas), apenas as apostas colocadas na respectiva categoria 

de jogos e apostas referidas nas Promoções serão consideradas no sentido de rollover, neste 
documento referidas como "apostas". 

 Por exemplo, um jogador faz um depósito de 100€ e recebe um saldo de bónus de casino 

de 100€ que só pode ser usado no Starburst. Se um jogador faz apostas em qualquer outro 
jogo de Casino (além do Starburst), estas apostas não serão consideradas ou contabilizadas 

para atingir os requisitos mínimos de apostas. 

 Exemplo 2. Um jogador faz um depósito de 10€ e recebe um Bónus de Desporto de 10€ que 

pode ser usado apenas em Futebol, nos mercados da Primeira Liga. Se o jogador fizer apostas 
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em Futebol, mercados da La Liga, estas apostas não serão consideradas ou contabilizadas para 

atingir os requisitos mínimos. 

Através da participação em qualquer promoção ou oferta de bónus, o Jogador concorda e aceita 11. 
plenamente esta Política de Bónus, bem como quaisquer respectivos termos associados à 

Campanha Promocional específica. 
Na Home Page Moosh.pt, os nossos Jogadores têm a possibilidade de ver os seus saldos de 12. 

forma agregada (saldo real e saldo de bónus). O Jogador pode rever os detalhes do seu saldo e 

restantes apostas a qualquer momento em "A Minha Conta" > "Informações de Bónus". O saldo de 
bónus inclui os ganhos gerados com as apostas realizadas usando a quantia do bónus. 

Antes de qualquer levantamento ser processado, a atividade de jogo dos Jogadores será revista 13. 
para verificar se há alguns padrões de jogo e/ou atividades irregulares. No interesse do fair-play, 

atividade de jogo irregular pode estar incluída, mas não está limitada a: 
 Igual ou Aposta de Baixa Margem com a finalidade de conhecer os requisitos das apostas. 

 Fazer apostas igual ou superior a 30% do montante de bónus creditados na sua conta com 

a finalidade de conhecer os requisitos mínimos de apostas. 

 Fazer apostas de valor alto que resultam de uma substancial vitória, seguido de uma 

redução no valor da aposta igual ou superior a 75% da média anterior até que sejam 

preenchidos os requisitos de aposta de bónus. 
O depósito mínimo exigido para receber qualquer bónus e/ou campanha é 10€, salvo 14. 

indicação em contrário. 
Caso surja a situação na qual um jogador não recebeu o bónus apesar de se ter qualificado 15. 

para a oferta, o jogador deve contatar a Moosh.pt antes de jogar com os seus fundos. Fazê-lo 

pode resultar no bónus sendo executado pelo jogador. 
Os jogadores só podem ter uma (única) conta na Moosh.pt, e como resultado toda as 16. 

ofertas ao jogador são limitadas a uma por pessoa. 
Para fins de explicação das alocações do boletim e como a lógica de apostas é aplicada a 17. 

cada boletim no caso dos bónus, consulte abaixo: 
 Saldo Exclusivo de Casino - dinheiro real que só pode ser apostado no produto Casino, mas 

pode ser levantado pelo jogador 

 2. Bónus de Casino - dinheiro de bónus que só pode ser apostado no produto Casino e só 

se converterá em dinheiro real (que pode ser levantado) quando os critérios de apostas de 

bónus forem concluídos 
 Saldo Real - dinheiro real que pode ser apostado tanto em produtos de Desporto como em 

produtos de Casino, quando um jogador tem Saldo Exclusivo de Casino e Saldo Real as 

apostas feitas são primeiramente deduzidas do Saldo Exclusivo de Casino antes de serem 
deduzidas do Saldo Real 

 Bónus de Desporto - (a menos que seja declarado em contrário) o dinheiro do bónus que 

só pode ser apostado no produto Desporto e será convertido em dinheiro real (que pode 

ser levantado) quando os critérios de apostas de bónus forem completados 
Estes Termos e Condições de Bónus são parte integrante dos Termos e Condições Gerais da 18. 

Moosh.pt. 
 

Termos e Condições de Abuso de Bónus 
“Abuso de Bónus” inclui mas não está limitado a: 

A violação de qualquer um dos Termos e Condições de um bónus, Free Spins e ou qualquer 1. 

outra oferta promocional; 
Abertura de várias contas com o único propósito de reclamar várias ofertas de bónus 2. 

Onde houver uma suspeita razoável que o jogador tenha cometido ou tentado cometer 3. 

abuso de bónus, por conta própria ou como parte de um grupo. Moosh.pt reserva-se o direito 
de: 

 Retirar o bónus atribuído à conta dos Jogadores e quaisquer ganhos de bónus; 

 Revogar, negar ou retirar uma oferta de bónus do jogador; 

 Excluir o Jogador de quaisquer bónus e/ou ofertas promocionais futuros. 

Onde houver uma suspeita razoável de que uma série de apostas colocadas por um jogador 4. 
ou grupo de jogadores que, devido a um Bónus, ou qualquer outra oferta de Bónus e/ou 

Promocional, resultam em lucros do cliente garantidos independentemente do resultado, 



Moosh.pt reserva-se o direito de reclamar o bónus e no seu critério absoluto poder repor as 

apostas com as odds corretas, e/ou qualquer aposta financiada pelo bónus ou bónus ganhos. 

Referindo-se a um Jogador (como parte da Referência a um Esquema de Amigo) que é 5. 
membro familiar, amigo ou colega no mesmo domicílio ou com quem partilha um cartão de 

crédito ou débito ou uma conta eletrónica, endereço de IP e/ou computador. 
 

 

Política de Promoções de Desporto e Bónus 
Apostas no mesmo mercado não são elegíveis para os requisitos do bónus. Caso o jogador 1. 

efetue mais do que uma aposta no mesmo mercado, apenas a primeira aposta avaliada, em pré 

jogo ou em direto, contribui para os requisitos do bónus. Todas as apostas no mesmo mercado 
avaliadas posteriormente não contribuem para os requisitos de bónus. Este requisito é aplicado 

em conjunto com todos os outros requisitos do bónus. 
 Por exemplo, o jogador aposta que "Portugal" ganha contra o "Brasil" no mercado "1 x 2" 

com odds de 2.10. Todas as apostas efectuadas posteriormente neste mercado não contam 

para os requisitos mínimos, independentemente das probabilidades de apostas. 
Apostas de sistema e apostas canceladas não são elegíveis para bónus ou requisitos 2. 

promocionais. 

Qualquer atividade com a intenção de manipular os requisitos de bónus será considerada 3. 
uma violação dos presentes Termos e Condições. 

Todos os bónus têm uma data de validade no evento em que um bónus expira sem 4. 
completar os requisitos de apostas, os bónus e ganhos subsequentes serão removidos da conta 

dos jogadores. 

No caso de o utilizador solicitar o levantamento do saldo disponível sem ter cumprido ou 5. 
completado os requisitos de bónus, o bónus e os respectivos ganhos serão removidos do saldo 

dos jogadores. 
Todos os bónus são ativados na conta de jogador assim que o popup de bónus aparece pela 6. 

primeira vez. O montante do bónus não estará visível na conta de jogador até que o jogador 
efetue uma ação para aceitar ou rejeitar o mesmo no popup. Independentemente da ação que 

o jogador realize, aceitar, rejeitar ou ignorar o popup, o bónus será cancelado caso o jogador 

solicite um levantamento. 
Apostas únicas com odds menores que 2.0 não contam para o mínimo de requisitos de 7. 

apostas, a menos que indicado nos Termos e Condições de bónus e/ou promoções. 
Caso não conste nas promoções de bónus e/ou condições, as apostas múltiplas e apostas 8. 

combinadas devem ter odds maiores ou iguais que 3.0 para conseguirem ter o mínimo de 

requisitos de apostas. 
As apostas só serão consideradas para o mínimo de requisitos de apostas quando tiverem 9. 

sido pagas. 
Apostas nas quais o Jogador tenha usado a funcionalidade "Cash Out" não contam para os 10. 

requisitos de Bónus nem cumprem os requisitos para qualquer outra promoção disponibilizada 
pela Moosh.pt. 

As apostas feitas com dinheiro de bónus que não atendam ao mínimo de requerimentos 11. 

para o bónus e/ou promoção para os quais tenham sido atribuídos serão aceites pela Moosh.pt, 
no entanto estas apostas não contarão para o mínimo de requerimentos como estipulado nas 

condições de bónus e/ou promoções. 
Só as apostas efetuadas com saldo de bónus contribuem para os requisitos dos bónus de 12. 

desporto. 

 

Política de Promoções e Bónus de Casino 
Nos jogos de Casino, caso disponha de fundos de bónus e de dinheiro real, os fundos de 1. 

bónus serão sempre utilizados primeiro e apenas após esgotados poderá começar a utilizar o 
dinheiro real. Salvo disposição em contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou a 

promoção, a possibilidade de retirar quaisquer ganhos alcançados através do uso de bónus em 
dinheiro está sujeito a um requisito mínimo de apostas de 35 (trinta e cinco) vezes o montante 

do bónus utilizado. 

 Por exemplo, se receber um bónus de 20€, será obrigado a apostar 700€ em bónus antes 

de poder levantar os ganhos do saldo de bónus. 



Para efeitos de contabilidade para fins de conformidade, salvo indicação em contrário nos 2. 

termos específicos para cada bónus e/ou promoção, os requisitos de aposta mínima para bónus 

de casino serão calculados apenas com apostas nos jogos de Casino 
Salvo disposição em contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou promoção, as 3. 

apostas feitas pelo Jogador contribuem em percentagens diferentes para o cumprimento dos 
requisitos da aposta mínima, de acordo com a contribuição das seguintes percentagens: 

 Jogos de Roleta 5% 

 Jogos Blackjack 10% 

 Slots 100% 

Para efeitos de cumprimento de requisitos de bónus, apostas colocadas nas duas opções das 4. 
apostas 50/50 na roleta, são consideradas uma tentativa de fraude e não contribuem para os 

requisitos do bónus. 

As apostas feitas no Modo de Demonstração (Demo) não contribuem para o cumprimento do 5. 
requisito mínimo de aposta. 

As apostas colocadas são primeiro deduzidas no saldo de bónus. Uma vez utilizado a 6. 
totalidade do saldo de bónus, as apostas começam a ser deduzidas do saldo de dinheiro real. 

Os ganhos do saldo de bónus só podem ser levantados após terem sido atingidos os 7. 

requisitos mínimos para esse bónus e/ou promoção. 
O jogador reconhece que qualquer levantamento feito antes do cumprimento dos 8. 

requerimentos mínimos da aposta resultará no vazio/cancelamento de bónus e quaisquer 
ganhos de bónus da sua conta de Jogador. 

Todos os bónus são ativados na conta de jogador assim que o popup de bónus aparece pela 9. 

primeira vez. O montante do bónus não estará visível na conta de jogador até que o jogador 
efetue uma ação para aceitar ou rejeitar o mesmo no popup. Independentemente da ação que 

o jogador realize, aceitar, rejeitar ou ignorar o popup, o bónus será cancelado caso o jogador 
solicite um levantamento. 

Salvo disposição em contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou promoção, o 10. 
Jogador deve atender aos requisitos mínimos da aposta em 7 (sete) dias consecutivos, após a 

aceitação do bónus: 

 No caso em que este período decorra antes de o Jogador apostar dentro dos requisitos 

mínimo de bónus, o valor restante do bónus, bem como os ganhos obtidos através do 
bónus, erão cancelados da conta do Jogador; 

 Esta condição aplica-se somente no caso de o Jogador ter um saldo remanescente de 

bónus a sua conta após 7 (sete) dias consecutivos. 
Sempre que for necessário um Jogador inserir um código de bónus, o Jogador só terá 11. 

acesso ao bónus se ele ou ela tiverem anteriormente inserido o código de bónus na seção 

permitida da Moosh.pt. 
Só as apostas efetuadas com saldo de bónus contribuem para os requisitos dos bónus de 12. 

casino. 
Para efeitos de deduções de saldo em relação aos bónus, a lógica de dedução funciona da 13. 

seguinte forma: 
 Bónus de Casino 

 Saldo Exclusivo de Casino 

 Saldo Real 

 Bónus de Desporto 

Por exemplo, "O Jogador A tem 0 em todos os 4 saldos, o jogador é recompensado com um 

bónus de depósito no Casino de 100% até 50€, o valor depositado será alocado no Saldo 

Exclusivo de Casino e a recompensa de bónus será atribuída ao Bónus de Casino. O jogador é 
obrigado a completar o saldo do Saldo Exclusivo de Casino antes que ele possa começar a usar 

o saldo do Bónus de Casino." ou, 
"O jogador B tem 10€ no Saldo Exclusivo de Casino, 5€ em Bónus de Casino, 0€ no Saldo Real, 

o jogador é recompensado com um bónus de login de 10€ em Desporto. O saldo do Bónus de 

Desporto é agora de 10€ e o jogador poderá fazer apostas imediatamente no universo de 
Desporto usando o saldo do Bónus de Desporto. O Saldo Exclusivo de Casino e Bónus de Casino 

não podem ser usados no universo de Desporto. 
 

 



Bónus de Reembolso 
As promoções de Bónus de Reembolso correspondem a uma percentagem de Ganhos ou 1. 

Perdas dos Jogadores durante o Período Promocional. 
O montante creditado como bónus não pode ser levantado e não está incluído nos ganhos da 2. 

aposta feita com ele: 

 Por exemplo, Primeira aposta de 20€; 

 No caso de a aposta ser vencedora, a quantia do bónus será creditada no saldo de bónus 

até que os requerimentos sejam atendidos; 
 O valor total do bónus deve ser colocado numa aposta; 

 O bónus não pode ser retirado, apenas os ganhos da aposta colocada com o bónus serão 

adicionados ao saldo real dos jogadores; 

 Assim que o bónus é utilizado, o respetivo montante é retirado do saldo de bónus até que a 

aposta seja considerada como ganha ou perdida. 
As apostas feitas com bónus e/ou qualquer outro tipo de bónus de desporto e/ou de casino 3. 

não são elegíveis para outros requisitos de bónus. 
O montante do bónus deve ser usado na sua totalidade apenas numa aposta, a menos que 4. 

seja indicado o contrário. No caso onde a quantidade é menor do que a quantidade de bónus, o 

saldo remanescente de bónus será considerado perdido e não pode ser usado para fazer mais 
apostas. 

Bónus de Reembolso são pagos apenas após o término do período da promoção. 5. 
** Desporto específico - Sistema de apostas e/ou apostas canceladas não são elegíveis para 6. 

este requisitos de bónus. 

 

Bónus de Desporto e de Casino 
Todos os Bónus de Desporto e de Casino atribuídos a cada Jogador são sujeitos a um 1. 

máximo de 100€, salvo indicação em contrário nos requisitos de bónus e/ou promoção. 
Salvo disposição em contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou promoção, todos 2. 

os Bónus de Desporto e/ou de Casino creditados na conta de um Jogador devem ser utilizados 
no prazo de 7 (sete) dias consecutivos a contar da data de ativação. 

Os Bónus de Desporto estão sujeitos a um requisito mínimo de apostas de 6 (seis) vezes o 3. 
valor do bónus, salvo indicação em contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou 

promoção. 

Os Bónus de Casino estão sujeitos a um requisito mínimo de apostas de 35 (trinta e cinco) 4. 
vezes o valor do bónus, salvo indicação em contrário nos termos específicos para cada bónus 

e/ou promoção. 
 

Bónus de Depósito 
O bónus de depósito é creditado na conta dos jogadores como saldo de bónus assim que o 1. 

depósito é creditado com êxito. 

Todos os bónus tem um requisito mínimo de apostas associados, tais como um número 2. 

mínimo de apostas e/ou mercados que contam para os mesmos. Os requisitos podem ser 
encontrados nos termos e condições das respetivas promoções. Salvo indicação em contrário, 

os bónus de depósito são sujeitos a um requisito mínimo de apostas de 6 (seis) vezes o valor 
do bónus: 

 As apostas só irão contar para os requisitos de apostas quando forem fixadas. 

Salvo indicação em contrário, os bónus do depósito estão sujeitos a um requisito mínimo de 3. 

apostas de 35 (trinta e cinco) vezes o valor do bónus. 
Todos os ganhos de apostas com um bónus de depósito são creditados no saldo de bónus 4. 

até que sejam preenchidos os requisitos de aposta de bónus. 
Salvo disposição em contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou promoção, todos 5. 

os Bónus de Depósito creditados na conta de Jogador devem ser utilizados no prazo de 7 (sete) 
dias a contar da data de ativação. 

 

Jackpot Progressivo 
Todas as slots com jackpots progressivos podem ser encontrados com uma fita de Jackpot 1. 

no título de cada jogo. 



Apenas as apostas máximas habilitam o jogador ao jackpot progressivo. 2. 

Os jackpots progressivos têm montantes mínimos que podem variar conforme o jogo e vão 3. 

aumentado com as contribuições dos jogadores. 
 

Jogadas Grátis (Spins) 
As Jogadas Grátis, daqui para a frente referidas aqui como “Free Spins”, são creditadas 1. 

diretamente na conta dos Jogadores, e são visíveis no jogo a que se referem. Este bónus não 

será visível no saldo da conta dos Jogadores. 
Os Free Spins não podem ser trocados por dinheiro real. 2. 

Salvo disposição em contrário nos termos específicos para cada bónus e/ou promoção, todos 3. 

os Free Spins creditados na conta de um Jogador deverão ser utilizados no prazo de 7 (sete) 
dias consecutivos a contar da data de ativação. 

Os Free Spins não utilizados durante o tempo decorrido serão removido da conta do jogador. 4. 
Os Free Spins são considerados bónus e devem ser usados antes de o Jogador poder 5. 

levantar quaisquer ganhos de bónus. 
O montante ganho através de Free Spins corresponde ao montante total dos ganhos obtidos 6. 

através da sua utilização. O levantamento deste montante total dos ganhos será sujeito aos 

requisitos mínimos de apostas segundo a Política de Bónus. 
Os jogadores que levantarem a quantia do seu depósito sem apostas irão: 7. 

 Perder os Free Spins ganhos com o depósito e, 

 no caso de os Free Spins terem sido utilizadas, os Jogadores perderão quaisquer ganhos 

obtidos com estes Free Spins. 
Estes termos aplicam-se também para promoções que combinam Bónus Free Spin com 8. 

quaisquer outros tipos de bónus, como por exemplo a promoção que combine Free Spins com 

Bónus de Depósito. 
Como usar Free Spins: 9. 

 Quando o Jogador for creditado com Free Spins, prossiga para a Slot e selecione: 

 “Aceitar” para começar a jogar imediatamente o seu Free Spin; 
 “Rejeitar” - para poder usar os Free Spins noutra altura. 

 
 

 

 
 

 




