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Regras gerais das apostas desportivas
A utilização segura das casas de apostas online faz delas uma das formas de diversão preferidas
dos internautas de hoje. Porque geram lucro financeiro, é importante conhecer não só a sua
mecânica mas também as suas regras gerais.

Devido à enorme oferta deste tipo de espaços online, não é possível cobrir aqui tudo o que deve
saber antes de se decidir a apostar dinheiro, mesmo que em pequenas quantidades. Cada casa de
apostas online ou site possui regras e condições próprias e, em caso algum, deverão ser ignoradas.
É muito irritante ganhar uma aposta e vê-la anulada, só porque não foi observado um simples
requisito.

Regras comuns


Regra geral, sempre que um evento é cancelado e já tiver sido feita uma aposta, o apostador
recebe um reembolso integral. No entanto há situações em que isso pode não ocorrer.



São quase sempre estabelecidos montantes mínimos e máximos de aposta, e estes podem
sofrer alterações periódicas, por isso, é bom nunca dar nada como adquirido e verificar
regularmente este tipo de informação.



Também estão muitas vezes estabelecidos limites de ganhos, por apostador, por dia e até
mesmo por semana e, como tal, é um aspeto importante a ter consideração.



Como praticamente nenhum site ou casa de apostas online se responsabiliza a 100% sobre
a exatidão da informação dos eventos, a regra é usar o máximo de referências e dados
estatísticos possíveis para poder chegar ao melhor cálculo possível.



Há sempre tipsters e apostadores com prognósticos fresquinhos por perto.



Nenhuma casa ou site de apostas online permite que um apostador tenha mais de uma
conta. Quando há suspeitas ou certeza de contas duplicadas, o site normalmente cancela
todas as contas desse utilizador.



Qualquer aposta feita depois de começado o evento, jogo ou corrida também nunca é
considerada válida.

Como maximizar as probabilidades
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Algumas regras são bastante limitativas para os apostadores, especialmente as que estabelecem
limites de apostas e ganhos. No entanto, há sempre formas de contornar essas limitações para poder
apostar e gerir montantes mais elevados.

Alguns apostadores profissionais ou mais experientes usam várias carteiras eletrónicas (por ex. Skrill
ou Neteller) porque isso permite-lhes transferir rapidamente dinheiro da conta de uma casa de
apostas para outra.

A fim de maximizar as probabilidades, e antes de apostar, é muito benéfico verificar as quotas
estabelecidas pelas casas de apostas. Certos apostadores verificam-nas e se, depois de fazerem os
seus próprios cálculos, obtiverem uma quota inferior, isso leva-os a concretizar a aposta. Utilizar
comparadores ou calculadores de quotas é uma prática comum, invariavelmente útil.

Questões e dúvidas
Sempre que tiver questões acerca das regras de uma aposta, evento ou casa de apostas, é
fundamental procurar a área respetiva e ler cuidadosamente toda a informação. Se ainda assim
existirem dúvidas, o próximo passo poderá passar por contactar o site através dos meios
disponibilizados. Normalmente existem canais diretos para os seus representantes, que oferecem o
seu apoio em várias línguas, a qualquer hora do dia.

Aposte com segurança e tranquilidade, e lucre!
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