
DE 19 NOV. A 17 DEZ. FAÇA AS SUAS APOSTAS 
SIMPLES (JOGO A JOGO) OU COMBINADAS (ATÉ À FINAL). 

ACUMULE PONTOS NO SEU CARTÃO PRIVILEGE CLUB 
E HABILITE-SE A GANHAR UM CARTÃO PRÉ-PAGO 

COM O VALOR DE €5.000.



REGULAMENTO



1. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Acção Promocional destina-se aos clientes do Casino de Espinho detentores do cartão 
Privilege Club.

2. FUNCIONAMENTO
2.1. Estará um púlpito eletrónico, com um ecrã touch, junto da entrada do piso 3 da Sala de 

Jogos, identificada para o efeito;
2.2. O cliente ao participar, fará o seu registo de forma autónoma, contudo teremos uma 

hospedeira devidamente identificada a dar apoio;

3. ACÇÃO SIMPLES
3.1. De 20 Novembro e até ao dia 17 de Dezembro, os clientes poderão fazer apostas com 

as opções, perde, ganha ou empata nos jogos que ocorreram no dia seguinte,
3.2. Na fase de grupos, os clientes que acertarem em todos os resultados, terão os seus 

euros solverde, ganhos na partida em que decorrem os jogos apostados, quintuplicados 
(jogo de apresentação não está contemplado). 

3.3. Nos oitavos-de-final os clientes que acertarem em todos os resultados, terão os seus 
euros solverde, ganhos na partida em que decorrem os jogos apostados, quadruplicados.

3.4. Nos quartos-de-final os clientes que acertarem em todos os resultados, terão os seus 
euros solverde, ganhos na partida em que decorrem os jogos apostados, triplicados.

3.5. Nas meias-finais e final os clientes que acertarem em todos os resultados, terão os 
seus euros solverde, ganhos na partida em que decorrem os jogos apostados, duplicados.

4. ACÇÃO COMPOSTA
4.1. Desde o dia da sua instalação até ao dia 28 de Novembro inclusive, os clientes terão 

que escolher as 16 equipas que passam na fase de grupos. 
4.2. Os clientes que acertaram no ponto 4.1, serão contactados pelas Rp’s  e das 22h00 do 

dia 02 de Dezembro até ao final da partida do dia 03, os clientes poderão fazer uma 
aposta composta para um prémio final, que consiste em escolher as 8 equipas que 
passam para os quartos-de-final, as 4 que passam para as meias-finais, as duas que 
passam para a final e o por fim o vencedor do Mundial.

4.3. O prémio será um cartão de € 5.000 (cinco mil euros). Caso exista mais que um vencedor o 
valor do prémio será divido. 



5. REGULAMENTO DO CARTÃO PRÉ-PAGO
Ao abrigo das leis relativas ao Branqueamento de Capital e Financiamento ao Terrorismos, 
o vencedor do prémio, terá de se deslocar à agência do banco para efectuar o seu registo. 
O prémio é comunicado pelo seu valor líquido, ou seja, o valor referido é o valor efetivamente 
entregue ao vencedor, líquido de impostos aplicáveis.  Esses impostos são assim pagos 
pelos organizadores do concurso.
Neste caso, o vencedor não terá portanto que suportar qualquer tipo encargo fiscal ou 
pagar qualquer imposto adicional.
Os prémios em cartão são constituídos por um cartão de débito VISA® Eléctron alusivo ao 
concurso com características específicas, pré-carregado com o valor do prémio.
Este cartão permite efetuar pagamentos da maior parte dos bens ou serviços que se ad-
quiram por esta via, em Portugal ou fora do país, nomeadamente:
Fazer compras nos mais de 24 milhões de estabelecimentos comerceia ligado à rede 
VISA® em todo o mundo (em Portugal na rede VISA® e Multibanco®);
Efetuar todos os pagamentos que tenham referência multibanco e operações em ATM como:

Pagamento de contas água, luz, gás, TV, telefone;
Carregamento de telemóveis;
Compra de bilhetes, entre outros
Fazer compras na internet, por catálogo ou telefone;
 

O cartão não permite, no entanto, fazer levantamentos ou transferências bancárias.
A validade do saldo dos referidos é, no mínimo, de um ano, e pode ser prolongada, mediante 
pedido por escrito do vencedor dirigido à Solverde, com a antecedência mínima de 60 (ses-
senta) dias relativamente a data final de validade do respetivo cartão.

6. Os prémios atribuídos na Acção Promocional não são passíveis de conversão em dinheiro 
espécie.

7. A Solverde S.A, reserva-se no direito de alterar a lista de prémios, terminar ou suspender 
temporariamente a acção promocional a qualquer momento.

8.  DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1. Qualquer comportamento anómalo durante a acção ou violação do presente regula-

mento, será motivo para desclassificação do participante.
8.2. Qualquer omissão ou dúvida na interpretação do presente regulamento será resolvida 

pela Direcção do Serviço de Jogos do Casino Espinho, de cuja decisão caberá recurso 
para o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos.

8.3. O Casino Espinho garante a confidencialidade dos dados do cliente, não revelando os 
seus dados a terceiros em consonância com o regulamento do Privilege Club. 


