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5.2.1. Виграші у лотерею виплачуються протягом таких строків:


виграші у розмірі до 10 000,00 грн включно (у разі їх виплати не у пункті
розповсюдження) виплачуються протягом одного місяця з дня
пред’явлення учасником до розповсюджувача чи до представництва
МСЛ документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати
закінчення проведення лотереї;



виграші у розмірі 250 000,00 грн виплачуються протягом шести місяців з
дня пред’явлення учасником до розповсюджувача, уповноваженого
виплачувати виграші у зазначеному розмірі, чи до представництва МСЛ
документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати
закінчення проведення лотереї.

5.2.2. Призи (виграші) розміром до 1 000,00 грн включно виплачуються у будь-якому
пункті розповсюдження лотереї при пред’явленні учасником виграшного
лотерейного квитка.
Виграші у розмірі до 1 000,00 грн включно виплачуються у пунктах
розповсюдження
у
готівковій
формі
відразу
після
проведення
розповсюджувачем експертизи лотерейного квитка, пред’явленого учасником
лотереї для виплати виграшу (за умови виграшності лотерейного квитка та
наявності у розповсюджувача відповідної суми коштів). Експертиза
лотерейного
квитка
на
предмет
його
виграшності
проводиться
розповсюджувачем відразу після його отримання від учасника лотереї.
Призи (виграші) розміром до 1 000,00 грн включно можуть виплачуватись у
представництвах МСЛ чи окремо визначеними розповсюджувачами поза
межами пунктів розповсюдження у готівковій формі (через касу) або, за
бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, у безготівковій формі
шляхом перерахування суми виграшу на рахунок учасника (за рахунок суми
виграшу).
5.2.3. Виграші у розмірі 5 000,00 грн та 10 000,00 грн можуть виплачуватись:


розповсюджувачами, які мають право виплачувати виграші такого
розміру, у пунктах розповсюдження (у разі прийняття МСЛ рішення про
виплату виграшів зазначеного розміру у пунктах розповсюдження чи в
окремих пунктах розповсюдження) у готівковій формі;



окремо визначеними розповсюджувачами, у готівковій формі (через
касу) чи, за бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, в
безготівковій формі.

Окремо визначені розповсюджувачі – це розповсюджувачі, які мають право
виплачувати виграші будь-якого розміру відповідно до умов договору,
укладеного із МСЛ. Інформацію про окремо визначених розповсюджувачів
можна дізнатися за телефоном гарячої лінії, номер якого розміщується у
пунктах розповсюдження лотереї та на офіційному вебсайті МСЛ в мережі
Інтернет(www.msl.ua);


у представництвах МСЛ у готівковій формі (через касу) чи, за бажанням
учасника і відповідно до його письмової заяви, в безготівковій формі.

5.2.4. Виграші в розмірі 250 000,00 грн можуть виплачуватись:


окремо визначеними розповсюджувачами у готівковій формі (через касу)
чи, за бажанням учасника і відповідно до його письмово заяви, в
безготівковій формі.
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центральним офісом МСЛ у готівковій формі (через касу) чи, за
бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, в безготівковій
формі.

5.2.5. Окремо визначені розповсюджувачі можуть виплачувати виграші у розмірі до
10 000,00 грн. включно як у пунктах розповсюдження (у порядку,
передбаченому пунктом 5.3 цих Умов), так і поза межами пунктів
розповсюдження у готівковій формі (через касу) або, за бажанням учасника та
відповідно до його письмової заяви, у безготівковій формі шляхом
перерахування суми виграшу на рахунок учасника (за рахунок суми виграшу).
5.2.6. Окремо визначені розповсюджувачі виплачують виграші у розмірі до
250 000,00 грн включно на підставі пред’явленого учасником виграшного
лотерейного квитка, паспорта, а також довідки, виданої уповноваженим
державним органом, про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової
картки платника податків, окрім випадку, коли учасник через свої релігійні
переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті (чи запис про
відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника
податків України в електронному безконтактному носії). Виграші виплачуються
після проведення експертизи пред’явленого учасником лотерейного квитка та
за умови його виграшності, підтвердженої за результатом проведеної
експертизи.
Учасник, при передачі на експертизу лотерейного квитка (за умови, що
проведення експертизи та виплата виграшу здійснюється не безпосередньо
після пред’явлення учасником лотерейного квитка та не у його присутності)
отримує від окремо визначеного розповсюджувача квитанцію про прийом
лотерейного квитка на експертизу (далі – квитанція), яка підтверджує його
право на пред’явлений до експертизи лотерейний квиток. Зразок квитанції
додається до цих Умов (додаток 3). Учасник зобов’язаний проставити власний
підпис на квитанції, чим засвідчити правильність та достовірність зазначених в
квитанції даних про нього та переданий ним на експертизу лотерейний квиток.
Виграші окремо визначеними розповсюджувачами, при їх виплаті не в пункті
розповсюдження, виплачуються у готівковій формі (через касу) або, за
бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, у безготівковому
вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок учасника за рахунок
учасника (тобто за рахунок суми виграшу). При виплаті учаснику – переможцю
лотереї виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про
отримання виграшу у видатковому касовому ордері.
5.2.7. Представництва МСЛ виплачують виграші на підставі пред’явленого
учасником виграшного лотерейного квитка, паспорта, а також довідки, виданої
уповноваженим державним органом, про присвоєння йому реєстраційного
номеру облікової картки платника податків, окрім випадку, коли учасник через
свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті
(чи запис про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки
платника податків України в електронному безконтактному носії). Виграші
виплачуються після проведення експертизи пред’явленого учасником
лотерейного квитка та за умови його виграшності, підтвердженої за
результатом проведеної експертизи.
Учасник, при передачі на експертизу лотерейного квитка (за умови, що
проведення експертизи та виплата виграшу здійснюється не безпосередньо
після пред’явлення учасником лотерейного квитка та не у його присутності)
отримує у представництві МСЛ квитанцію, яка підтверджує його право на
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пред’явлений до експертизи лотерейний квиток. Учасник зобов’язаний
проставити власний підпис на квитанції, чим засвідчити правильність та
достовірність зазначених в квитанції даних про нього та переданий ним на
експертизу лотерейний квиток.
Виграші представництвом МСЛ виплачуються у готівковій формі (через касу)
або, за бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, у
безготівковому вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок
учасника за рахунок учасника (тобто за рахунок суми виграшу). При виплаті
учаснику – переможцю лотереї виграшу у готівковій формі він зобов’язаний
розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері.
Представництво МСЛ має право передати подані учасником документи для
виплати виграшу до окремо визначеного розповсюджувача для виплати
виграшу такому учаснику (за умови виграшності лотерейного квитка).
5.3.

Порядок виплати виграшів за лотерейними квитками, придбаними через
мережу Інтернет:

5.3.1. Виграші за виграшними лотерейними квитками, розіграними на вебсайті,
виплачуються центральним офісом МСЛ або розповсюджувачем, який
здійснює реалізацію лотереї через мережу Інтернет.
5.3.2. Грошові виграші у розмірі до 10 000 ,00 грн включно за лотерейними квитками,
розіграними на вебсайті, виплачуються розповсюджувачем, який здійснює
розповсюдження лотереї через мережу Інтернет, у готівковій формі. Зазначені
у цьому підпункті виграші за бажанням учасника та за наявності технічної
можливості можуть виплачуватися таким розповсюджувачем шляхом
перерахування суми виграшу на банківський рахунок учасника або на рахунок
учасника в електронній платіжній системі. Перерахування призу на банківський
рахунок учасника або на рахунок учасника в електронній платіжній системі
здійснюється за рахунок останнього, тобто за рахунок суми призу.
5.3.3. Строк проведення експертизи і граничний строк виплати виграшів до
10 000,00 грн включно становить 1 місяць з дня ініціювання учасником перед
розповсюджувачем (згідно алгоритму, запровадженого на вебсайті) виплати
виграшу за виграшним лотерейним квитком, а також надання
розповсюджувачу паспорта та довідки, виданої уповноваженим державним
органом, про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки
платника податків (ідентифікаційний номер), окрім випадку, коли учасник через
свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті
(чи запис про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки
платника податків України в електронному безконтактному носії).
5.3.4. Грошові виграші у розмірі 250 000,00 грн можуть виплачуватись:


розповсюджувачем, який здійснює розповсюдження лотереї через
Інтернет (через вебсайт), у готівковій формі (через касу) чи в
безготівковій формі;



центральним офісом МСЛ у готівковій формі (через касу) чи в
безготівковій формі.

5.3.5. Виграші у розмірі 250 000,00 грн за лотерейними квитками, придбаними через
мережу Інтернет, виплачуються у готівковій формі (через касу) або, за
бажанням учасника і відповідно до його письмової заяви, у безготівковому
вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок учасника за рахунок
учасника (тобто за рахунок суми виграшу). При виплаті учаснику – переможцю

12

лотереї виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про
отримання виграшу у видатковому касовому ордері.
5.3.6. Строк проведення експертизи і граничний строк виплати виграшів у розмірі
250 000,00 грн не може перевищувати шести місяців з дня ініціювання
учасником перед МСЛ/розповсюджувачем (згідно алгоритму, запровадженого
на вебсайті) виплати виграшу за виграшним лотерейним квитком, а також
надання паспорта та довідки, виданої уповноваженим державним органом, про
присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків
(ідентифікаційний номер), окрім випадку, коли учасник через свої релігійні
переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті (чи запис про
відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника
податків України в електронному безконтактному носії).
5.4.

Право учасника на отримання виграшу визначається (перевіряється) за
результатом проведення експертизи. Експертиза проводиться відносно всіх
пред’явлених (для електронних лотерейних квитків – заявлених) до оплати
лотерейних квитків. Сутність експертизи лотерейного квитка полягає у
підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом звірки кодів
виграшних лотерейних квитків з кодами, нанесеними на лотерейний квиток,
встановлення відсутності ознак підробки лотерейного квитка, перевірки
додержання учасником граничних строків пред'явлення виграшних лотерейних
квитків.
Експертиза лотерейного
проводитись:

квитка

на

предмет

його

виграшності

може

а) за лотерейними квитками з можливим виграшем до 1 000,00 грн
включно (окрім випадку, передбаченого підпунктом «г» цього пункту) будь-яким розповсюджувачем лотереї або у представництві МСЛ, або у
центральному офісі МСЛ;
б) за лотерейними квитками з можливим виграшем 5 000,00 грн та
10 000,00 грн (окрім випадку, передбаченого підпунктом «г» цього
пункту) - розповсюджувачами, які мають право виплачувати виграші
зазначеного розміру, у представництві МСЛ, або у центральному офісі
МСЛ;
в) за лотерейними квитками з можливим виграшем у розмірі
250 000,00 грн - розповсюджувачами, які мають право виплачувати
виграші зазначеного розміру, або центральним офісом МСЛ;
г) за лотерейними квитками, придбаними через мережу Інтернет, з
можливим виграшем до 10 000,00 грн включно – розповсюджувачем,
який здійснює розповсюдження лотереї через мережу Інтернет.
Розповсюджувач (за власною ініціативою чи за ініціативою МСЛ) може
передати до центрального офісу МСЛ лотерейний квиток з можливим
виграшем будь-якої категорії, що був пред’явлений учасником до такого
розповсюджувача, для проведення центральним офісом МСЛ експертизи
такого лотерейного квитка.
5.5.

Граничний строк пред'явлення виграшних лотерейних квитків для одержання
виграшів за ними (ініціювання оплати виграшних лотерейних квитків,
придбаних через мережу Інтернет) становить 30 днів, починаючи з дати
дострокового припинення/завершення розповсюдження лотерейних квитків
відповідної серії лотереї, про що учасники повідомляються у порядку,

