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Obter Ajuda & Autoexclusão
Todas os operadores de apostas têm de cumprir a nossa política de
autoexclusão; eles devem colaborar com qualquer pessoa que não queira
mais receber seus serviços no futuro.

Recursos de Ajuda

Se você tiver alguma dúvida sobre o seu jogo, ou se tiver um membro da
família ou amigo com quem está preocupado, acesse
www.gamblingtherapy.je que é um site dedicado aos residentes de
Jersey.
Se você deseja restringir a publicidade de jogos de azar à sua conta do
Twitter, a Comissão de Jogos de Azar do Reino Unido produziu
informações que você pode acessar em
https://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Twitter-consumerguide.pdf

A Gambling Therapy faz parte da UK Gordon Moody Association, uma
instituição de caridade especializada em cuidados residenciais para
jogadores problemáticos. Funcionários e conselheiros treinados da
Gambling Therapy visitaram Jersey várias vezes; eles conhecem o setor
de jogos de azar local e entendem as pressões que uma minoria de
jogadores pode enfrentar.
Para obter assistência geral e aconselhamento sobre gestão de dívidas,
você pode entrar em contato com o Citizens' Advice, e, para obter ajuda
online, visite Gambling Therapy ou por e-mail jersey@gamblingtherapy.je
Você também pode receber assistência em pessoa se entrar em contato

com o Departamento de Saúde ou obter uma recomendação do seu
médico familiar.
Você também pode entrar em contato com a filial de Jersey do Gambler's
Anonymous através do site www.gamblersanonymous.org.uk ou
www.ga.org.je ou via e-mail ga.jerseyci@gmail.com.

Autoexclusão

Todos os operadores de apostas têm de cumprir a nossa política de
autoexclusão; eles devem colaborar com qualquer pessoa que não queira
mais receber seus serviços no futuro. Qualquer pessoa que queira se
comprometer a parar de jogar, efetivamente "se brecando" de um
conjunto de premissas, pode fazê-lo preenchendo um Formulário de
Autoexclusão (disponível para download abaixo). Qualquer agente de
apostas licenciado que não colabore com um pedido de autoexclusão
violará os termos de sua licença, o que seria uma questão que a
Comissão levaria muito a sério.
Baixar o formulário de Autoexclusão
Números de telefone

Helpline de Jogos de Azar (Ligação Gratuita)
0808 8020 133
Associação Gordon Moody
01384 241 292

