Державна грошова миттєва лотерея
«Товстий гаманець»
Як каже народна мудрість: «Життя простішає, коли гаманець товстішає».
До Вашої уваги – дуже проста і грошовита миттєва лотерея «Товстий
гаманець». Вартість лотерейних квитків становить 5, 10, 20 грн., а також
новинка – за 50 гривень. Тепер ще цікавіше грати, і ще більше шансів на
виграш! Максимальні призи – 50 000, 100 000, 200 000 та 500 000 гривень
відповідно.
ЯК ЗІГРАТИ:
На ігровому полі кожного лотерейного квитка за 5, 10, 20 гривень
розміщено декілька ВИГРАШНИХ НОМЕРІВ та декілька ВАШИХ НОМЕРІВ
(кількість варіюється в залежності від вартості квитка). Під ВАШИМИ
НОМЕРАМИ вказані суми можливих виграшів. Якщо будь-який з ВАШИХ
НОМЕРІВ збігся з будь-яким ВИГРАШНИМ НОМЕРОМ, Ви виграли приз за
цей номер. На одному квитку може бути до чотирьох збігів включно.
На кожному лотерейному квитку за 50 гривень розміщено 3 гри: ГРА 1,
ГРА 2 та СУПЕР - ГРА, кожна з яких розігрується окремо. На одному
квитку виграшними можуть бути від однієї до трьох ігор включно.
ГРА 1. На квитку розташовані 4 ВИГРАШНИХ НОМЕРА і 20 ВАШИХ НОМЕРІВ. Під ВАШИМИ
НОМЕРАМИ вказані суми можливих виграшів. Якщо будь-який з ВАШИХ НОМЕРІВ збігся з
будь-яким ВИГРАШНИМ НОМЕРОМ, Ви виграли приз за цей номер.
ГРА 2. На квитку розташовані 6 ВИГРАШНИХ НОМЕРІВ і 9 ВАШИХ НОМЕРІВ. ВАШІ НОМЕРИ розміщені таким
чином, що утворюють три горизонталі та три вертикалі (по 3 номери у кожній лінії). Поряд з кожною горизонталлю, вертикаллю, а
також діагоналлю, що проходить з лівого верхнього номеру до правого нижнього номеру, вказані суми можливих виграшів. Якщо будьякі ВАШІ НОМЕРИ збіглися з будь-якими ВИГРАШНИМИ НОМЕРАМИ і утворили горизонталь, або вертикаль, або зазначену вище
діагональ з трьох номерів – Ви виграли приз за відповідну лінію.
СУПЕР - ГРА. На квитку розташовані 9 грошових сум. Якщо серед грошових сум є три однакові, Ви виграли одну таку грошову суму.
ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:
Виграші розміром до 2 000 грн. включно виплачуються у будь-якому пункті розповсюдження лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі наявності
необхідної суми грошових коштів). Детальну інформацію щодо оформлення виграшів розміром 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 200 000
та 500 000 грн. Ви можете отримати за телефоном гарячої лінії.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ: 0 800 21 00 65
Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати лотерейний квиток у Вашій присутності!
Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів.
Державна грошова миттєва лотерея «Товстий гаманець» проводиться з 04.12.2015 року до 22.08.2026 року. Місце проведення лотереї - Україна
(окрім тимчасово окупованої території). Детальну інформацію про умови, строки та місце проведення лотереї, а також про порядок виплати
виграшів можна дізнатися на сайті www.msl.ua та за телефоном гарячої лінії: 0 800 21 00 65 (дзвінки по Україні безкоштовні). Виграші у державну
лотерею оподатковуються відповідно до чинного законодавства України. Згідно із законодавством України гравцями в лотерею можуть бути тільки
повнолітні особи.
МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

