Załącznik nr 2
do decyzji Dyrektora DPO nr 2/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Informacja uzupełniająca do Regulaminu loterii pieniężnej
5 KART/KARCIANA PIĄTKA/KARCIANKA/WIELKA PIĄTKA/ODKRYWAJ KARTY/
ODKRYWANIE KART
Dane liczbowe dotyczące pierwszej transzy losów loterii wprowadzonych do sprzedaży
w dniu 11.04.2022 r.
1.

Łączna liczba losów dla jednej transzy dla każdej stawki wprowadzonej do sprzedaży wynosi
1 000 000 sztuk (słownie: milion sztuk).
2. Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży dla pierwszej transzy dla wszystkich stawek
stanowi kwotę 110 000 000 złotych (słownie złotych: sto dziesięć milionów).
3. Wysokość kapitału przeznaczonego na wygrane pieniężne dla pierwszej transzy dla wszystkich
stawek stanowi kwotę 85 797 435,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć), co stanowi 78,00 % łącznej ceny losów
przeznaczonych do sprzedaż.
4. Łączna liczba wygranych losów dla pierwszej transzy dla wszystkich stawek wprowadzonych
do sprzedaży w loterii wynosi 1 627 578 sztuk (słownie: milion sześćset dwadzieścia siedem
tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem sztuk).
5. Z dniem 11 kwietnia 2022 roku wprowadza się do sprzedaży pierwszą transzę losów dla każdej
stawki. Sprzedaż nowej transzy losów dla danej stawki rozpocznie się w dniu w którym w ramach
tejże stawki padnie wygrana 1 stopnia lub nastąpi zakończenie sprzedaży poprzedniej transzy
losów.
6. Sesja – to czas od momentu uruchomienia loterii pieniężnej, aż do momentu jej zamknięcia. Gracz
może mieć jednocześnie aktywną tylko jedną Sesję dla jednej loterii pieniężnej. System nie
pozwoli na rozpoczęcie nowej Sesji, jeżeli jedna nie została zamknięta. W przypadku
niezamknięcia Sesji tj. niedokończenia gry, przez Gracza, Sesja zostanie automatycznie zamknięta
przez System, po upływie co najmniej 1 godziny od przerwania gry.
7. Wygrane z wygrywających losów zostają wypłacone na e-portfel po zakończeniu każdej sesji.
8. Wypłata wygranych uzyskanych z losów zakupionych przez sieć Internet w wysokości:
1) poniżej kwoty 2 280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)
dokonywana jest poprzez przypisanie wartości wygranej do konta gracza;
2) powyżej kwoty 2 280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)
dokonywana jest poprzez przypisanie wartości wygranej, pomniejszonej o należny podatek,
do konta gracza.
9. Zakup losów możliwy jest codziennie w godzinach od 03:01 do 02:59 z wyłączeniem przerw
technicznych oraz serwisowych.
10. W przypadku żądania uczestnika loterii pieniężnej dotyczącego wydania imiennego zaświadczenia
o uzyskanej przez niego wygranej, uczestnik zobowiązany jest zgłosić się po odbiór zaświadczenia
do Oddziału TS z dokumentem tożsamości, najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym
uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata wygranej, tj. wartość wygranej została
przypisana do konta gracza.
11. Środki komunikacji elektronicznej służące do zgłaszania reklamacji: poczta elektroniczna
pod adresem: kontakt@lotto.pl.
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