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TERMOS E CONDIÇÕES

INTRODUÇÃO

Por favor, leia com atenção estes Termos e Condições antes de se registrar. Quando se registrar e
receber a conta de usuário de jogador os jogadores aceitam e acedem com presentes Regras e Termos.
As Regras e Termos, a Política de privacidade são publicadas no site web da companhia organizadora da
lotaria e podem se modificar em qualquer momento.
Todos os jogadores serão notificados sobre isso por correio eletrónico. A nova edição das presentes
Regras e termos entra em vigor de imediato após a seguinte entrada na conta de usuário da loja de
apostas ou de acordo com outra notificação.
O site permite os jogadores pagarem e efetuarem as apostas dos resultados das lotarias indicadas de
acordo com suas preferências e datas de organização de sorteios.
A companhia organizadora da lotaria é - Sunny Island Inc., Nauru Republic.
Endereço registrado do escritório: um complexo de escritórios, A Ocean Village Promenade. A
organização da lotaria, os pagamentos de apostas e ganhos são realizados pela criptomoeda em
qualidade da que é usado o bitcoin (BTC). A companhia assegura o funcionamento do site web, a
efetuação e pagamento de apostas, estabelece o número de postos premiados, calcula o fundo de
prémios e a quantia de ganhos, efetua o pagamento dos ganhos.

1. DEFINIÇÕES

1.1. "Jogador" é o usuário registrado "Offshore Lotto".
1.2. "Conta de usuário de jogador" é a conta de usuário na loja de apostas com ajuda da que o jogador
pode efetuar as apostas.
1.3. "Política de privacidade" é a política vigente publicada pela companhia Sunny Island Inc. com
respeito ao uso e armazenamento da informação pessoal
1.4. "Aposta" é a aposta na sorte de um evento real determinado, o resultado de uma lotaria
determinada oferecida pelo site e apresentada através de internet. Isso é referido seja ao montante de
dinheiro o que o jogador decidir apostar com respeito ao sorteio correspondente, seja ao montante de
dinheiro apostado em várias lotarias oferecidas pelo site rifadas nas datas e horas declaradas.
1.5. "Evento de apostas" é um evento o resultado do que é o pagamento pelo jogador dos bilhetes da
lotaria e obtenção de suas séries e números.

1.6. "Aposta ganhadora" é uma aposta efetuada pelo jogador o resultado da que é um bilhete da lotaria
a série e o número do que foi escolhido pela máquina aleatoriamente como um dos postos premiados.
1.7. "Prémios" são os prémios para os ganhadores que incluem:
- prémio principal;
- prémios adicionais;
- prémios de estímulo.
1.8. "Alto de apostar" é um momento de tempo no que são interruptas as vendas / pagamentos de
apostas. Pelo habitual é incluído a 24 horas antes de cada sorteio.
1.9. "Lottery categories" são as categorias da lotaria oferecidas para os jogadores " Offshore Lotto ".
Todas as lotarias segundo frequência de sorteios, a data de sorteio e a distribuição do fundo de prémio
entre ganhadores são divididas em 3 categorias - "A", "B", "C" (Sazonal, Nos Feriados, Premium) .
1.9.1. Na categoria "A" (Sazonal) são incluídos:
- "De inverno"
- "De primavera"
- "De verão"
- "De outono"
Os sorteios são organizados o primeiro dia de cada temporada.
1.9.2. Na categoria "B" (Nos Feriados) são incluídos:
- "Ano Novo"
- "Natal Ort." (Ort. - ortodoxo)
- "Ano-novo chinês"
- "Dia de São Valentim"
- "Dia das bruxas"
- "Confúcio"
- "Natal"
1.9.3. Na categoria "C" (Premium) são incluídos:
- "Calígula"
- "Oh, afortunado"
- "Cleopatra"
- "Eldorado"

1.9.4. Para melhor comunicação e identificação, a cada lotaria é atribuído um prefixo único:
- "Ano Novo"

("NEW")

- "Natal Ort."

("CHO")

- "Ano-novo chinês"
- "Calígula"

("CNY")

("CAL")

- "Dia de São Valentim" ("VAL")
- "De primavera"

("SPR")

- "Oh, afortunado"

("LUM")

- "De verão"
- "De outono"
- "Dia das bruxas"

("SUM")
("AUT")
("HAL")

- "Confucius"

("CON")

- "De inverno"

("WIN")

- "Cleopatra"

("CLE")

- "Natal Ort."

("CHR")

- "El Dorado"

("ELD")

1.10. "Tipos de apostas" são as apostas para organização das lotarias de todas as categorias,
apresentadas de acordo com presentes Regras e Termos, sua descrição e custo que podem se fazer
pelos jogadores.
1.10.1. Apostas para organização da lotaria de todas as categorias:
1. ÚNICA (1 bilhete da lotaria)= 1€;
2. QUÍNTUPLA (pacote de 5 bilhetes da lotaria, preço: 0,9€/un.)=4,5€;
3. DÉCUPLA (pacote de 10 bilhetes da lotaria, preço: 0,85€/un.)=8,5€;
4. VINTE VEZES (pacote de 20 bilhetes da lotaria, preço: 0,8€/un.)=16€;
5. TRINTA VEZES (pacote de 30 bilhetes da lotaria, preço: 0,75€/un.)=22,5€;
6. CINQUENTA VEZES (pacote de 50 bilhetes da lotaria, preço: 0,7€/un.)=35€;
7. CEM VEZES (pacote de 100 bilhetes da lotaria, preço: 0,6€/un.)=60€;
8. DUZENTAS VEZES (pacote de 200 bilhetes da lotaria, preço: 0,5€/un.)=100€.
Os números e séries de bilhetes nos pacotes são escolhidos em ordem aleatória.

1.11. "Series and number" são os identificadores únicos dos bilhetes da lotaria quando pagar os que os
jojadores efetuam nestes suas apostas.
1.12. "Special Jackpot" é um súper prémio que abre-se e é rifado na lotaria dxe categoria "B" dos meios
obtidos como resultado de depósito dos ganhos que não foram retirados nas lotarias de todas as
categorias. O proprietário de "Special Jackpot" pode se tornar um jogador cujo bilhete tocar o primeiro
posto segundo resultados de sorteio. A data de sorteio de "Special Jackpot" é declarada adicionalmente.
1.13. "Play-list" é o arquivo da máquina da lotaria no que são incluídas todas as séries e números de
bilhetes da lotaria que participam no sorteio na data e hora indicadas. Para cada sorteio da lotaria é
formada a "Play-list" pessoal.
1.14. "Fundo premiado" é a soma geral de receita na criptomoeda por realizar os bilhetes da lotaria,
obtida no momento de "Alto de apostar". O organizador tem estabelecido os prémios de concessão,
fixos em moeda e os de estímulo em todas as categorias da lotaria.
1.15. Para a categoria "A" e "B" é estabelecido 1 prémio principal, 11 adicionais e 2 postos premiados de
estímulo.
- 1º posto - 50%;
- 2º posto - 20%;
- 3º posto - 15%;
- 4º posto - 5%;
- 5º posto - 2%;
- 6º posto - 1%;
- 7º posto - 1%;
- 8º posto - 0,5%;
- 9º posto - 0,2%;
- 10º posto - 0,1%;
- 11º posto - 0,1%;
- 12º posto - 0,1%;
- 13º posto - Cartão de presente de 10 euros;
- 14º posto - Cartão de presente de 20 euros;
- organizador da lotaria - 5%.
1.16. Para a categoria "C" é estabelecido 1 prémio principal, 7 adicionais e 4 postos premiados de
estímulo.
- 1º posto - 75%;
- 2º posto - 10%;

- 3º posto - 5%;
- 4º posto - 1%;
- 5º posto - 1%;
- 6º posto - 1%;
- 7º posto - 1%;
- 8º posto - 1%;
- 9º posto - Cartão de presente de 100 euros;
- 10º posto - Cartão de presente de 50 euros;
- 11º posto - Cartão de presente de 50 euros;
- 12º posto - Cartão de presente de 50 euros;
- organizador da lotaria - 5%.
1.17. "Moeda de pagamento" é o dinheiro fiduciário tomado em qualidade de medida do custo para
fixar os preços na loja de apostas durante sua venda, e o não fiduciário usado para pagar as apostas e
pagar os ganhos. O custo dos bilhetes da lotaria é estabelecido em Euro, o pagamento de apostas e
pagamento de ganhos é realizado em criptomoeda, bitcoin (BTC).
1.18. "Ganhadores" são os jogadores cujas apostas segundo resultados do sorteio real online de uma
certa lotaria resultaram ser ganhadas.
1.19. "Pagamento" é um montante que deve ser pago ou já o tem pagado o organizador da lotaria
Sunny Island Inc., para os ganhadores. O custo de gastos operacionais de organização de pagamentos
em criptomoeda durante pagamento de ganhos é pago por conta de jogador.
1.20. "Porta-moedas" é o porta-moedas em bitcoin (BTC). É necessário para o registro, o pagamento de
apostas e recepção de ganhos. Deve ser criado pelo usuário futuro antes de registrar a conta de usuário.
1.21. offshorelotto.com - é o site principal da companhia organizadora de lotaria. Toda a informação
última e mais completa sobre as lotarias apresentadas. É disponível a revista de sorteios no regime
online. O registro não é requerido.
1.22. "Payment(Gift) Card" é uma ferramenta de pagamento por transferência bancária, que permite na
" Offshore Lotto" pagar as apostas sem usar a criptomoeda. É recomendada para os jogadores que
participam regularmente no sorteio. É nominado em Euro. Gasto o saldo o cartão é destinado à
utilização. Os cartões são válidos durante 60 dias que seguem após a data de sua recepção. O cartão que
não foi usado durante o tempo indicado é considerado não válido. O cartão não é destinado à devolução
ou câmbio pelo dinheiro fiduciário. Os jogadores não são limitados na compra de "Payment(Gift) Card".
São disponíveis em qualquer quantidade.
1.23. A loja de apostas de " OffshoreLotto" ao par com recepção e pagamento das apostas da lotaria
oferece a venda dos Cartões de Pagamento e de Presente. Os cartões têm o funcional único, no entanto
o cartão de tipo "Gift" é destinado para presentear.

1.24. As presentes Regras e Termos não permitem a devolução pelos jogadores das mercadorias digitais
pagas. Quando aceder com as regras e compreender isso será preciso saber que os Cartões de
Pagamento e os bilhetes da lotaria não são destinados à devolução.
1.25. A venda de bilhetes de loteria começa a não mais do que 6 meses antes da data do sorteio.

2. JOGADORES

2.1. Todos os jogadores garantem que:
· têm lido e compreendido os presentes termos e condições;
· não são menores de 18 anos (não são bons os jogos de azar para os menores de idade);
· não depositam os fundos monetários obtidos como resultado de atividades criminais e/ou outras não
sancionadas;
· vão pagar os impostos estabelecidos em seus países dos ganhos que são-lhes devidos;
· os dados fornecidos por eles no momento de registro e pagamento respectivamente são completos,
exatos e não foram roubados ou perdidos;
· não são limitados pela capacidade de agir limitada.

2.2. É proibido que o jogador se registrar na loja de apostas para aproveitar os serviços prestados,
efetuar as apostas ou adquirir os cartões de pagamento por meio dos que for disponível o pagamento
de apostas. O organizador da lotaria não impede o registro, no entanto reserva-se o direito a suspendêlo em caso se alterar as presentes Regras e Termos por qualquer jogador antes de eliminar por este as
alterações reveladas.
2.3. Quando pagar o ganho, em certos casos do ganhador podem se requerer os seguintes dados:
Nome, endereço de residência, sexo, data de nascimento, número de telefone, dados adicionais sobre
modo de pagamento, assim como outra informação possível que refere-se à realização de serviços
prestados pelo organizador da lotaria.
2.4. O organizador da lotaria não é obrigado verificar alguns dados fornecidos ou contatar com jogador
com finalidade de modificar os dados incorretos, incompletos ou inválidos.
2.5. O jogador deve informar o organizador da lotaria sobre quaisquer modificações com respeito a
informações fornecidas por ele durante registro, por meio de atualização a tempo. O organizador da
lotaria é isento de responsabilidade pelo prejuízo causado a jogador pelos terceiros como resultado de
decifrado de suas contas de usuário de criptomoedas, registradas nos recursos de internet estranhos, e
de roubo dos dados de pagamento.

3. CONTA DE USUÁRIO DE JOGADOR

3.1. Durante registro o jogador fornece o endereço de correio eletrónico, o endereço bitcoin (BTC) para
pagamento de apostas e recepção de ganhos, a palavra-chave segura. O jogador pode controlar por si
mesmo seus dados em qualquer momento através de conta de usuário correspondente de jogador.
3.2. O jogador tem direito a determinar ao seu gosto diferentes montantes mínimos e máximos de
depósito nos cartões de pagamento / de presente e as apostas da lotaria.
3.3. O jogador deve armazenar os dados de sua conta de usuário de jogador (nome de usuário e palavrachave) num lugar seguro para evitar o acesso não sancionado. O jogador assume a responsabilidade por
todas as ações e transações realizadas através de endereço bitcoin indicado por ele mesmo em sua
conta de usuário de jogador.
3.4. Os jogadores podem informar o organizador da lotaria sobre as suspeitas de falcatrua ou o uso
ilegal de sua conta de usuário de jogador, assim como empreender tais passos que podem se requerer
para sua superação, por exemplo por meio de mudança da palavra-chave da conta de usuário de
jogador.

4. ESCOLHA E PAGAMENTO DE APOSTAS

4.1. Para participar na lotaria o jogador escolhe e paga as apostas apresentadas na loja de apostas. O
jogador não paga na loja as apostas pelos encargos fiscais dos serviços durante pagamento de apostas.
O custo de gastos operacionais durante organização de pagamento de apostas e pagamento de ganhos
fica fora dos limites de responsabilidade da companhia organizadora da lotaria e da loja de apostas que
é sua parte integrante.
4.2. O jogador pode efetuar por si mesmo as apostas tanto simples (pagar um bilhete da lotaria) como
múltiplas (pagar o pacote escolhido ou vários pacotes de bilhetes da lotaria). Os jogadores não são
limitados pelo número de lotarias nos que podem participar ao mesmo tempo com número de apostas
que podem fazer ao mesmo tempo.
4.3. Para o funcionamento estável da lotaria, em cada nome da lotaria a cada sorteio é efetuada a
emissão de 500 000 bilhetes eletrónicos cada um dos que tem o identificador único. Os bilhetes são
colocados e oferecidos para venda apenas na loja própria de apostas. Que ande sobre aviso, os bilhetes
da lotaria " Offshorelotto " não podem se oferecer por outros vendedores. Para uma maior segurança
visite as lojas de apostas utilizando as referências no site do organizador da lotaria. A emissão é dividida
em 50 séries. Cada série consiste em 10 000 números. Cada bilhete tem a única combinação de série e
número.
Modelo de código da lotaria recebido pelo jogador após pagamento:
-#95|SUM-000001-00001796|30.11.2019|16:00
Explicações do código recebido:
-#95 - número do sorteio da lotaria,

-SUM - identificador (prefixo) do nome da lotaria rifada,
-000001 - série de bilhete,
-00001796 - número de bilhete,
-SUM-000001-00001796 - bilhete único que participa no sorteio e incluído na Play-list,
-|30.11.2019|16:00| - data e hora do começo do sorteio.
Na Play-list é incluído o prefixo da lotaria, a série e o número de bilhete. Para maior informação dos
participantes e observadores, na Play-list é adicionado o ícone de bandeira do país de jogador.
4.4. Após o jogador fazer sua escolha e efetuar o pagamento a aposta será considerada como efetuada.
O jogador não pode modificá-la ou anular. O jogador deve esperar a data e hora do sorteio e pode
observá-lo no regime online.
4.5. Os séries e números escolhidos de modo aleatório dos bilhetes da lotaria caídas na cesta e pagos
são enviados na conta de usuário no e-mail registrado na Play-list da máquina da lotaria. Desde este
momento a aposta é considerada processada e incluída na Play-list de sorteio que vem. Até o momento
"Alto de apostar", na Play-list são adicionados a série e o número dos bilhetes da lotaria de todos os
jogadores que desejaram tomar parte no sorteio.
4.6. A "Play-list" finalmente formada é carregada online na máquina da lotaria ao começo do sorteio.
Finalizado o sorteio a "Play-list" é disponível para a revista.

5. GANHOS

5.1. O organizador da lotaria informa os jogadores sobre o ganho, pelo habitual por correio eletrónico
indicado durante registro. Para o jogador é fornecida a informação sobre o lugar o que foi tocado por
sua aposta e o montante de ganho em criptomoeda.
5.2. Cada jogador cuja aposta após organizar o sorteio ficar ganhadora, deve não mais tarde que dentro
de 30 dias que seguem depois do dia de sua organização notificar o organizador da lotaria sobre seu
conhecimento de causa no ganho e confirmar por meio de e-mail a validade do endereço bitcoin
indicado em sua conta de usuário.
5.3. Serão considerados como não retirados os ganhos nas lotarias de todas as categorias os
proprietários dos que apesar de notificações que foram-lhes enviados não reagiram dentro do período
de tempo de 30 dias. Os ganhos não retirados não são destinados ao pagamento. Todos os ganhos não
retirados são depositados e seu montante total é transferido no "Special Jackpot".
5.4. O pagamento dos ganhos retirados é efetuado não mais tarde que dentro de 10 dias que seguem
depois de data de recepção pelo organizador da lotaria da confirmação pelo jogador por meio de e-mail
da validade do endereço bitcoin indicado em sua conta de usuário.

6. SITE, REFERÊNCIAS, BANNERES

6.1. O organizador da lotaria não assume a responsabilidade por quaisquer referências de publicidade
ou os banneres de publicidade dos anunciantes estranhos.
6.2. Os jogadores não devem abusar de site web, se ocupar de roubo de identidade, introduzir os vírus,
os troianos, os vermes e outros materiais que são maliciosos ou nocivos. O organizador da lotaria não
assume a responsabilidade por quaisquer prejuízos ou danos para jogadores, causados pelo ataque
distribuído de renúncia na manutenção, os vírus ou outros materiais maliciosos que podem contagiar o
equipamento de computador de jogador, os programas de computador, os dados ou outros materiais
durante uso de site web ou qualquer site web ligado com ele.
6.3. Enquanto o organizador da lotaria tenta afirmar que a informação neste site web for correta, de
todos os modos não garante a exatidão absoluta ou o caráter completo. O site pode conter os erros ou a
imprecisão, assim como a informação que tornou-se antiquada.

7. CLÁUSULAS FINAIS

7.1. Os jogos de azar na internet podem ser ilegais em algumas jurisdições ou sua legalidade pode estar
por saber. Cada jogador reconhece e acede que a что Sunny Island Inc., não pode e não faz nenhumas
consultas jurídicas ou garantias, assim como não faz nenhumas declarações com respeito a caráter legal
de uso de seus serviços na jurisdição onde moram ou encontram-se os jogadores.
7.2. A Sunny Island Inc., não assume a responsabilidade por quaisquer uso não sancionado de site web
ou seus serviços correspondentes.
7.3. Se alguma cláusula dos presentes Termos for reconhecida inválida ou que não tiver força de lei por
alguma autoridade judicial ou outra competente, todas as demais cláusulas dos presentes Termos ficam
em pleno vigor e vigência e não vão ser alteradas de nenhúm modo.
7.4. As presentes Regras e termos anulam quaisquer declarações que estão em contradição com estas
feitas pelo serviço de atendimento ao cliente da Sunny Island Inc., as pessoas afiliadas, os agentes ou
alguém mais. O jogador deve ler e compreendê-las antes de usar o site web.
7.5. Todas as notificações de acordo com presentes Termos devem se aceitar para cumprimento se
forem enviados e recebidos pelo correio eletrónico. A Sunny Island Inc., vai enviar suas notificações para
o jogador ao correio eletrónico indicado na conta de usuário de jogador.
7.6. Qualquer cessão, transmissão, subcontratação, delegação, cobro de pagamento ou negócio quando
alterar os presentes Termos desde lado de jogador são inválidos. As Regras e termos são pessoais para
jogador e aceitos pelo jogador em seus próprios interesses, e não nos interesses de alguma terceira
parte.
7.7. O organizador da lotaria é isento de responsabilidade perante os jogadores por incumprimento de
obrigações causadas por umas circunstâncias que tiveram lugar contra vontade e desejo das partes, que
foram impossíveis para prever ou evitar, inclusive a guerra declarada ou efetiva, as desordens civis, os

terremotos, as inundações, os incêndios e outros cataclismos, as atuações dos órgãos do poder públicos
ou municipais e outras forças maiores.
7.8. Se os presentes Termos e condições são publicados em várias línguas, a versão inglesa destes
termos e condições prevalecerã sobre quaisquer elementos que contradizem uns contra outros em
outras línguas.

