1.

TÄYDENTÄVÄT PELISÄÄNNÖT
a. Mitä näihin täydentäviin pelisääntöihin kuuluu. Nämä täydentävät pelisäännöt ovat
sellaisia lisäsääntöjä ja -ehtoja, jotka koskevat tiettyjä tarjoajan verkkosivulla näkyviä
lottoarvontojen vedonlyöntipelejä.
b. Syitä, miksi pelaajien tulee lukea säännöt Lue nämä säännöt huolellisesti. Nämä säännöt
kertovat pelaajille, mikä EU Lotto LTD on, kuinka EU Lotto Ltd tarjoaa lottoarvontojen
vedonlyöntipelejä, kuinka kumpikin osapuoli voi muuttaa sopimusta tai päättää sen,
miten pitää toimia ongelmatilanteissa, sekä muuta tärkeää tietoa.

2.

TIETOA MEISTÄ SEKÄ KUINKA MEIHIN VOI OTTAA YHTEYTTÄ
a. Tietoja meistä EU Lotto Ltd – ("EU Lotto" / "me") Gibraltarilla perustettu ja sinne
rekisteröity yritys. Sen rekisteröintinumero on 109514, ja sen rekisteröity osoite on Office
Suite A, Ocean Village Promenade. Gibraltarin hallituksen luvalla EU Lotto hyväksyy
lottoarvonnoista lyötyjä vetoja (lupanumero RGL 066). Ison-Britannian
vedonlyöntikomission (UK Gambling Commission) luvalla EU Lotto tarjoaa todellisista
tapahtumista lyötävien vetojen etäpelaamistoimintoja (Remote General Betting
(Standard)) lupanumerolla 38991. EU Lotto ei ole lottoarvontajärjestäjä. EU Lottoa
käyttävät pelaajat lyövät vetoa virallisten ja/tai valtiollisten lottoarvontojen tuloksista.
b. Mitä me teemme Kun pelaajat asettavat vedon välittäjän verkkosivulla, EU Lotto on
päätoimijana suhteessa vetoon/vetoihin siten, että välittäjä toimii EU Lotton edustajana
suhteessa vetoon/vetoihin välittäjän välittäessä vedon/vedot EU Lottolle, jolla on vastuu
vedosta/vedoista. EU Lotto laskee voitot kullekin vedolle ja on vastuussa voittojen
maksamisesta. Voitot maksetaan välittäjälle, joka on velvollinen välittämään voitot
voittaneille pelaajille.
c. Yhteydenotto pelaajiin Pelaajat suostuvat siihen, että EU Lottolla on pääsy heidän
henkilökohtaisiin tietoihinsa ainoastaan sääntelytarkoituksissa. Välittäjä on kerännyt ja
tallentanut tiedot ja välittäjä voi ottaa pelaajiin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai
kirjallisesti annetun postiosoitteen kautta.

3.

SOPIMUS PELAAJIEN KANSSA JA VETOJEN ASETTAMINEN

a. Pelaajan vedon hyväksyminen Pelaajien on rekisteröidyttävä välittäjän verkkosivulla
voidakseen asettaa vetoja. Tämä edellyttää välittäjän ehtojen hyväksymistä. Kun pelaaja
asettaa vedon välittäjän verkkosivulla, pelaaja solmii sopimuksen myös EU Lotton kanssa.
Nämä säännöt sekä välittäjän säännöt yhdessä säätelevät kaikkia asetettuja vetoja
koskevia sääntöjä ja ehtoja, EU Lotton tarjoamien pelien sääntöjä sekä voittojen
laskemista ja maksamista. Pelaajat ohjeistavat välittäjää asettamaan vedot EU Lottolle
heidän puolestaan asettamalla vedon välittäjän verkkosivulla. Kun veto on jätetty, pelaaja
ei voi sitä muuttaa tai perua. Kun EU Lotto hyväksyy vedon, pelaajan ja EU Lotton välille
syntyy sopimus.

b. Tilanteet, joissa vetoa ei voida hyväksyä Jos emme voi hyväksyä pelaajan vetoa,
ilmoitamme siitä välittäjälle.
c. Ristiriidat ja epäselvyydet Jos näiden täydentävien pelisääntöjen ja välittäjän sääntöjen
ja ehtojen välillä on ristiriitaa tai epäselvyyttä, nämä täydentävät pelisäännöt ovat
etusijalla.

4.

OIKEUTEMME MUUTOKSIIN
a. Sääntöjen muuttamisen perusteet Koska toimintamme perustuu päätäntävaltamme
ulkopuolella olevien, todellisten lottoarvontojen tuloksista lyötävien vetojen
hyväksymiseen, meidän täytyy voida vaihtaa, täydentää tai muuttaa näitä täydentäviä
pelisääntöjä, mukaan lukien tilanteet, joissa joudumme tekemään toimintaan tai
palveluihin liittyviä muutoksia tai joissa lakeihin tai soveltuviin säädöksiin on tehty
muutoksia.
Näiden sääntöjen ja ehtojen ajantasainen versio löytyy aina välittäjän verkkosivulta, ja
muutokset astuvat voimaan heti pelaajan käydessä verkkosivulla seuraavan kerran tai kun
muuten asiasta ilmoitetaan. Jos teemme muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus
pelaajiin, välittäjä ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan muutoksesta sekä sen
voimaanastumisajankohdasta pelaajille sähköpostitse.

5.

SOPIMUKSEN EHDOT
a. Ehdot, joita jokaisen pelaajan tulee noudattaa. Jokaisen pelaajan tulee:
i. lukea ja hyväksyä nämä täydentävät pelisäännöt
ii. olla vähintään 18 vuotta vanha (alaikäisten rahapeli on rikos)
iii. asua muualla kuin Yhdysvalloissa tai Etelä-Australian osavaltiossa
iv. olla käyttämättä rahoja, jotka on saatu rikollisin keinoin ja/tai muuten luvattomin
toimin
v. maksaa kaikki voitoista koituvat verot
vi. antaa tarkat ja oikeat pelaajan rekisteröinti- ja maksutiedot välittäjälle sekä olla
oikeutettu tekemään kyseisiä maksuja
vii. olla sellainen henkilö ja kotoisin sellaisesta maasta, joka ei ole estettyjen listalla
viii. olla sellainen henkilö, joka vedonasettamishetkellä ei ole johtajana tai
työntekijänä (tai sellaisen puolisona tai huollettavana) EU Lottossa tai välittäjällä
tai jossain niiden ryhmään kuuluvassa yrityksessä tai alihankkijalla tai
palveluntarjoajalla jossain EU Lotton tai välittäjän yritysryhmän yrityksessä, jonka
EU Lotto tai välittäjä näkevät olevan kyseenalaisessa asemassa ja
ix. olla sellainen henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu.
b. Seuraamukset pelaajille edellä mainittujen ehtojen rikkomisesta EU Lottolla on oikeus
mitätöidä veto milloin tahansa, mikäli pelaajan todetaan rikkovan tai missä tahansa
vaiheessa rikkoneen mitä tahansa näistä ehdoista (reilun pelin varmistamiseksi myös

tapauksissa, joissa arvonta on jo tapahtunut ja joissa pelaaja olisi oikeutettu voittoihin
ellei rikkomusta olisi tapahtunut).
c. Mitä jos lottoarvontaa ei suoriteta? Jos lottoarvontaa ei suoriteta tai jos arvonnan
tulosta ei julkaista tai virallisesti julisteta, kaikki kelvolliset vedot mitätöidään. Vetojen
jättämisen takaraja näytetään välittäjän verkkosivulla. Ohjeistus vedon asettamisesta
takarajan jälkeen tai varsinainen vedon asettaminen takarajan jälkeen ja/tai tietyn
arvonnan alkamisen jälkeen tai arvonnan jo tapahduttua eivät päde, riippumatta
mahdollisista automaattisesti luoduista vahvistuksista tai riippumatta mahdollisesta
välittäjän verkkosivulla näytetystä väärästä takarajasta.
d. Verkkosivuston päävoittojen suuruudet Välittäjän verkkosivulla näytetyt päävoittojen
suuruudet ovat vain arvioita päävoitoista. EU Lotto arvioi päävoittojen arvon tiettyjen
olettamusten perusteella, kuten senhetkisen voitetun päävoiton tai tulevan päävoiton,
joka siirtyy edelliseltä viikolta. Arvo on arvio, eikä ole oikeudellisesti sitova. EU Lotto ja
välittäjä eivät ole vastuussa epätarkkuuksista arvioidun päävoiton ja todellisen päävoiton
välillä.
6.

VOITOT LOTTOARVONTAVEDOISTA
a. Voitonmaksut Mikäli veto voittaa, EU Lotto
i. laskee voittojen rahalliset arvot ja ilmoittaa ne välittäjälle
ii. tarvittaessa pyytää välittäjän avustuksella pelaajavarmennuksen täydentämistä
ja
iii. kyseisten varmennustoimien valmistuttua ja olettaen, että mitään epäselvyyksiä
ei jäänyt selviämättä, saattaa voitot välittäjälle voittaneelle pelaajalle
toimittamista varten.
b. Voittojen laskeminen EU Lotto laskee voitot jokaiselle vedolle. Laskutapa vaihtelee
pelattavan lottoarvonnan ja palkintokategorian mukaan. Seuraava taulukko, EU Lotton
pelierittely, näyttää, mikä laskentametodi on käytössä missäkin EU Lotton pelissä.
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Palkintojen maksamiset MegaMillions- ja PowerBallpeleissä
Kuten MUSLin Mega Millions- ja Powerball-pelien
kanssa on tavallista, EU Lotto voi myös maksaa
palkintokategoriaan 1 kuuluvat voitot 30 vuoden
ajanjakson
aikana
(niin
sanottu
annuiteettivaihtoehto). Mikäli EU Lotto valitsee
annuiteettivaihtoehdon,
ensimmäinen
maksu

suoritetaan niin pian kuin mahdollista arvonnan
jälkeen ja seuraavat 29 maksua suoritetaan vuoden
välein. Maksujen määrät lasketaan niin, että ne
nousevat vuosittain MUSLin määrittelemän prosentin
mukaisesti, kunnes kokonaissumma on maksettu.
Mikäli EU Lotto päättää maksaa voitot yhtenä
summana (niin sanottu käteisvaihtoehto), voitoista
vähennetään pidätettävä summa rahaa MUSLin Mega
Millionsja
Powerball-pelien
mukaisesti.
Vähennysprosentti on 40 %, eli yhtenä summana
maksettava voitto on 60 % annuiteettivaihtoehdon
arvosta.
EU
Lotto
päättää
käytettävän
maksusuunnitelman.
Palkintojen pidätykset MegaMillions- ja PowerBallpeleissä
EU Lotto pidättää 35 % palkinnoista kahdessa
korkeimmassa
palkintokategoriassa,
sillä
tarkoituksena on asettaa pelaaja samanlaiseen
taloudelliseen asemaan kuin jos tämä olisi voittanut
varsinaisen pelattavan loton.
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DLTB

1

2
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Spiel77:n voittojen maksaminen – kaikki voitot Atyypin palkintokategoriassa pyöristetään muotoon x
x77 777,00 €.
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Kaikkien
korkeimmassa
palkintokategoriassa
jaettavien, EU Lotton maksamien voittojen
yhteissumma määrätylle arvonnalle ei saa koskaan
ylittää alla annettua arvoa. Mikäli arvo ylitetään,
voitot jaetaan voittajien kesken.
Spiel77: 10 000 000,00 €
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Kaikkien
korkeimmassa
palkintokategoriassa
jaettavien, EU Lotton maksamien voittojen
yhteissumma määrätylle arvonnalle ei saa koskaan
ylittää alla annettua arvoa. Mikäli arvo ylitetään,
voitot jaetaan voittajien kesken.
Super6 1 000 000,00 €
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GlücksSpiralen
voittojen
maksaminen
Kuukausittainen maksaminen jatkuu korkeintaan 280
kuukauden ajan alkaen voittoisaa arvontaa
seuraavasta kuukaudesta. Oikeus kuukausittaiseen
maksuun ei ole periytyvä. GlücksSpiralen päävoitto eli
2 010 000,00 € on siis kaikkien kuukausittaisten
maksujen yhteissumma.
Kaikkien
korkeimmassa
palkintokategoriassa
jaettavien, EU Lotton maksamien voittojen
yhteissumma määrätylle arvonnalle ei saa koskaan

ylittää alla annettua arvoa. Mikäli arvo ylitetään,
voitot jaetaan voittajien kesken.
GlücksSpirale: 35 000,00 € kuukausittaiset maksut tai
4 020 000,00 € kaikkien kuukausittaisten maksujen
yhteissumma.
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Kaikkien
korkeimmassa
palkintokategoriassa
jaettavien, EU Lotton maksamien voittojen
yhteissumma määrätylle arvonnalle ei saa koskaan
ylittää alla annettua arvoa. Mikäli arvo ylitetään,
voitot jaetaan voittajien kesken.
Polish Lotto+: 10 000 000,00 PLN
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Mon & Wed Lotto
Sat Lotto

Kaikkien
korkeimmassa
palkintokategoriassa
jaettavien, EU Lotton maksamien voittojen
yhteissumma määrätylle arvonnalle ei saa koskaan
ylittää alla annettua arvoa. Mikäli arvo ylitetään,
voitot jaetaan voittajien kesken.
German Keno: 5 000 000,00€

Palkintojen maksamiset Mon & Wed Lotto- ja Sat
Lotto -peleissä
Mikäli pelattavan lottoarvonnan voittavien A-tyypin
palkintokategorian arvontalippujen ja EU Lotton

voittavien vetojen yhteismäärä on korkeintaan neljä,
kunkin A-tyypin palkintokategorian voittava EU Lotton
veto on 1 000 000,00 AUD.
Mikäli pelattavan lottoarvonnan voittavien A-tyypin
palkintokategorian arvontalippujen ja EU Lotton
voittavien vetojen yhteismäärä on enemmän kuin
neljä, sovelletaan jakson 6c asetuksia.
Mon & Wed Lotto -pelissä pelattavan lottoarvonnan
järjestäjän myöntämät palkintokategorian korotusta
koskevat kampanjatarjoukset eivät ole voimassa
(esimerkiksi
Cashcade,
jossa
alemman
palkintokategorian palkintoja korotetaan siksi, että
pelattavassa lottoarvonnassa ei ole löytynyt
voittolippuja
alkuperäisessä
korkeammassa
palkintokategoriassa).
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Kaikkien
korkeimmassa
palkintokategoriassa
jaettavien, EU Lotton maksamien voittojen
yhteissumma määrätylle arvonnalle ei saa koskaan
ylittää alla annettua arvoa. Mikäli arvo ylitetään,
voitot jaetaan voittajien kesken.
MULTI: 10 000 000,00 PLN

El Gordo KESÄARVONTA, KeNow ja Cash4Life-peleissä
voitot maksetaan sen suuruisina kuin verkkosivuilla
ilmoitetaan riippumatta pelattavan lottoarvonnan
järjestäjän julkaisemista voitoista.

Mark Six
HKJC
1
2
3–7
*"Caixa" tai "Caixa Econômica Federal” – organisaatio, joka järjestää Brasilian virallista lottoarvontaa nimeltä Mega-Sena
"Camelot Group" tai "CG" – organisaatio, joka järjestää virallista Ison-Britannian kansallista lottoarvontaa.
"DLTB" – "Deutscher Lotto-und Totoblock” järjestää yksin tai yhteistyössä virallisia lottoarvontoja Lotto 6 aus 49, Spiel 77, Super
6, Glücksspirale ja Eurojackpot.
"FDL" tai “La Française des Jeux” – Ranska lotto-organisaatio, joka järjestää virallista Ranskan lottoarvontaa nimeltä Loto.
“Loterías y Apuestas del Estado" tai "LAE" – espanjalainen lotto-organisaatio, joka järjestää yksin tai yhteistyössä lottoarvontoja
Sorteo Extraordinario de Navidad, Euromillones ja El Gordo de la Primitiva.
"MUSL" – Multi-State Lottery Association järjestää Powerball- ja Mega Millions -lottoarvontoja.
"New York State Gaming Commission" tai "NYSGC" – lottoarvontajärjestö, joka järjestää Cash 4 Life -lottoarvonnat.
"New South Wales Lotteries" tai "NSW" – australialainen lottoarvontaorganisaatio, joka järjestää yksin tai yhteistyössä
lottoarvontoja Monday & Wednesday Lotto, Oz Lotto, Powerball ja Saturday Lotto.
" Svenska Spel" – ruotsalainen lottoarvontaorganisaatio, joka järjestää Ruotsin virallisia lottoarvontoja Lotto 1, Lotto 2,
Tilläggsspel ja Drömvinsten
“Totalizator Sportowy” – puolalainen lottoarvontaorganisaatio, joka järjestää virallisia lottoarvontoja Multi Multi ja Mini Lotto
"Sisal" – italialainen lottoarvontaorganisaatio, joka järjestää virallista italialaista lottoarvontaa Enalotto.

"ÖLG" tai "Österreichische Lotterien Gesellschaft” – itävaltalainen lottoarvontaorganisaatio, joka järjestää virallisia
lottoarvontoja Lotto 6 aus 45 ja Joker
"Premier Lotteries Ireland" tai "PLI" – organisaatio, joka järjestää Irlannin virallisia lottoarvontoja Lotto Plus 1 ja Plus 2.
“HKJC Lotteries Limited” – HKJC Lotteries Limited on organisaatio, joka vastaa Hongkongin virallisen lottoarvonnan
järjestämisestä.

c. Voitot A-tyypin palkintokategoriassa. Kustakin A-tyypin palkintokategorian vedosta
maksettavat voitot (kuten edellä olevassa taulukossa on määritelty) riippuvat pelattavan
lottoarvonnan voittolippujen määrästä kyseisessä kategoriassa, EU Lotton voittavien
vetojen määrästä kyseisessä kategoriassa, pelattavan lottoarvonnan kyseisen kategorian
voittolipuille maksettavasta pelattavan lottoarvonnan palkinnoista sekä pelattavan
lottoarvonnan päävoitosta kyseisessä voittokategoriassa. EU Lotto laskee A-tyypin
palkintokategorian voitot pelattavan lottoarvonnan järjestäjän julkaiseman asetettujen
pelipanosten yhteissumman määrän ja kyseiselle pääpalkintokategorialle jakautumisen
perusteella tai pelattavan lottoarvonnan järjestäjän verkkosivuillaan julkaiseman kyseisen
arvonnan kyseisen palkintokategorian pääpalkinnon perusteella.
Vain yksi EU Lotton voittava veto A-tyypin palkintokategoriassa
Mikäli EU Lotton voittavia vetoja on vain yksi A-tyypin palkintokategoriassa, tämän EU Lotton voittavan
vedon maksettavat voitot lasketaan seuraavasti:
Voitot = pelattavan lottoarvonnan päävoitto A-tyypin palkintokategoriassa / (pääpalkinnon voittavat
pelattavan lottoarvonnan voittoliput A-tyypin palkintokategoriassa + 1)
Esimerkki 1: EU Lotton voittavia vetoja A-tyypin palkintokategoriassa on vain yksi, eikä pelattavan
lottoarvonnan voittavia lippuja ole julkistettu yhtään A-tyypin kategoriassa pelattavan lottoarvonnan
järjestäjän toimesta kyseisen pelattavan lottoarvonnan A-tyypin palkintokategorian 90 000 000,00 €
päävoitosta. Kyseisestä yksittäisestä EU Lotton voitokkaasta vedosta maksettava voitto on 90 000 000,00
€.
Esimerkki 2: EU Lotton voittavia vetoja A-tyypin palkintokategoriassa on vain yksi, ja pelattavan
lottoarvonnan päävoiton voittavia lippuja on julkistettu kaksi A-tyypin kategoriassa pelattavan
lottoarvonnan järjestäjän toimesta kyseisen pelattavan lottoarvonnan A-tyypin palkintokategorian 90 000
000,00 € päävoitosta. Kyseisestä yksittäisestä EU Lotton voitokkaasta vedosta maksettava voitto on 30
000 000,00 €.
Enemmän kuin yksi EU Lotton voittava veto A-tyypin palkintokategoriassa
Mikäli EU Lotton voittavia vetoja A-tyypin kategoriassa on enemmän kuin yksi, EU Lotton sellaisten
voittavien vetojen, voitot A-tyypin palkintokategoriassa lasketaan jaettuun malliin pohjautuen.
Laskennassa on kolme vaihetta.
Vaihe 1 – voitto-osuuksien määrän laskeminen:
Voitto-osuuksien määrä = pelattavan lottoarvonnan päävoiton antavien voittolippujen määrä kyseisessä
palkintokategoriassa + EU Lotton voittavien vetojen määrä kyseisessä palkintokategoriassa
Vaihe 2 – kunkin voitto-osuuden suuruuden laskeminen:

Yhden voitto-osuuden suuruus = pelattavan lottoarvonnan päävoitto kyseisessä palkintokategoriassa /
voitto-osuuksien määrä
Vaihe 3 – Voittojen jakautuminen:
1 osuus sellaiselle EU Lotton voittavalle vedolle A-tyypin palkintokategoriassa
Esimerkki 3: EU Lotton voittavia vetoja A-tyypin palkintokategoriassa on kaksi, ja pelattavan lottoarvonnan
päävoiton voittavia lippuja on julkistettu yksi A-tyypin kategoriassa pelattavan lottoarvonnan järjestäjän
toimesta kyseisen pelattavan lottoarvonnan A-tyypin palkintokategorian 90 000 000,00 € päävoitosta.
Maksuosuuksia on kolme, kukin 30 000 000,00 € suuruinen. Kustakin EU Lotton voitokkaasta vedosta Atyypin palkintokategoriassa maksettava voitto on 30 000 000,00 €.

d. Voitot B-tyypin palkintokategoriassa. Kustakin EU Lotton voittavasta vedosta B-tyypin
palkintokategoriassa maksettavat voitot (kuten edellä olevassa taulukossa on määritelty,
esimerkiksi palkintokategoria 2 EuroMillions-pelissä) riippuvat pelattavan lottoarvonnan
voittolippujen määrästä kyseisessä kategoriassa, EU Lotton voittavien vetojen määrästä
kyseisessä kategoriassa, pelattavan lottoarvonnan kyseisen kategorian voittolipuille
maksettavasta pelattavan lottoarvonnan palkinnoista sekä pelattavan lottoarvonnan
päävoitosta kyseisessä voittokategoriassa. EU Lotto laskee B-tyypin palkintokategorian
voitot pelattavan lottoarvonnan järjestäjän julkaiseman asetettujen pelipanosten
yhteissumman määrän ja kyseiselle pääpalkintokategorialle jakautumisen perusteella tai
pelattavan lottoarvonnan järjestäjän verkkosivuillaan julkaiseman kyseisen arvonnan
kyseisen palkintokategorian pääpalkinnon perusteella.
Vain yksi EU Lotton voittava veto B-tyypin palkintokategoriassa
Mikäli EU Lotton voittavia vetoja on vain yksi B-tyypin palkintokategoriassa, tämän EU Lotton voittavan
vedon maksettavat voitot lasketaan seuraavasti:
Voitot = pelattavan lottoarvonnan päävoitto B-tyypin palkintokategoriassa / (pääpalkinnon voittavat
pelattavan lottoarvonnan voittoliput B-tyypin palkintokategoriassa + 1)
Esimerkki 1: EU Lotton voittavia vetoja B-tyypin palkintokategoriassa on vain yksi, eikä pelattavan
lottoarvonnan voittavia lippuja ole julkistettu yhtään B-tyypin kategoriassa pelattavan lottoarvonnan
järjestäjän toimesta kyseisen pelattavan lottoarvonnan B-tyypin palkintokategorian 9 000 000,00 €
päävoitosta. Kyseisestä yksittäisestä EU Lotton voitokkaasta vedosta maksettava voitto on 9 000 000,00
€.
Esimerkki 2: EU Lotton voittavia vetoja B-tyypin palkintokategoriassa on vain yksi, ja pelattavan
lottoarvonnan päävoiton voittavia lippuja on julkistettu kaksi B-tyypin kategoriassa pelattavan
lottoarvonnan järjestäjän toimesta kyseisen pelattavan lottoarvonnan B-tyypin palkintokategorian 9 000
000,00 € päävoitosta. Kyseisestä yksittäisestä EU Lotton voitokkaasta vedosta maksettava voitto on 3 000
000,00 €.
Enemmän kuin yksi EU Lotton voittava veto B-tyypin palkintokategoriassa

Mikäli EU Lotton voittavia vetoja B-tyypin kategoriassa on enemmän kuin yksi, näiden EU Lotton voittavien
vetojen voitot lasketaan jaettuun malliin pohjautuen. Laskennassa on kolme vaihetta.
Vaihe 1 – voitto-osuuksien määrän laskeminen:
Voitto-osuuksien määrä = pelattavan lottoarvonnan voittolippujen määrä kyseisessä palkintokategoriassa
+ EU Lotton voittavien vetojen määrä kyseisessä palkintokategoriassa
Vaihe 2 – kunkin voitto-osuuden suuruuden laskeminen:
Yhden voitto-osuuden suuruus = pelattavan lottoarvonnan päävoitto / voitto-osuuksien määrä
Vaihe 3 – Voittojen jakautuminen:
Yksi osuus voittavaa EU Lotton vetoa kohti kyseisessä palkintokategoriassa
Esimerkki 4: EU Lotton voittavia vetoja B-tyypin palkintokategoriassa on kaksi, ja pelattavan lottoarvonnan
voittavia lippuja on julkistettu yksi B-tyypin kategoriassa pelattavan lottoarvonnan järjestäjän toimesta
kyseisen pelattavan lottoarvonnan B-tyypin palkintokategorian 3 000 000,00 €
päävoitosta.
Maksuosuuksia on kolme, kukin 1 000 000,00 € suuruinen. Kustakin EU Lotton voitokkaasta vedosta
kyseisessä palkintokategoriassa maksettava voitto on 1 000 000,00 €.
e. Voitot C-tyypin palkintokategoriassa. EU Lotton kunkin voittavan vedon voittoina Ctyypin palkintokategoriassa (kuten edellä olevassa taulukossa on määritelty, esimerkiksi
palkintokategoria 4 EuroMillions-pelissä) on pelattavan lottoarvonnan järjestäjän
ilmoittama palkinto pelattavan lottoarvonnan voittolipun mukaisesti kyseisessä
palkintokategoriassa. Mikäli pelattavan lottoarvonnan järjestäjä ei ole ilmoittanut
palkintoa kyseisessä palkintokategoriassa määrätyille pelattavalle lottoarvonnalle, kunkin
EU Lotton voittavan vedon maksettavat voitot kyseisessä palkintokategoriassa lasketaan
pelattavan lottoarvonnan ilmoittamiin määrätyssä arvonnassa maksettuihin
yhteissummiin ja järjestäjän eri palkintokategorioihin jaettuihin voittoihin perustuen.
f.

Palkintojen maksaminen palkintokategorioista toisiin palkintokategorioihin. Edellä
mainitut säädökset ovat voimassa siinä tilanteessa, että yhdestä palkintokategoriasta ei
maksettu toiseen palkintokategoriaan siitä syystä, että pelattavassa lottoarvonnassa ei
ollut voittolippuja tietylle palkintokategorialle yhdellä kierroksella, pelattavassa
lottoarvonnassa ei ollut voittolippuja tietylle palkintokategorialle usealla peräkkäisellä
kierroksella tai pääpalkinnon yläraja saavutettiin.

g. Vain australialaiset pelaajat. Mikäli pelaaja valitsee annuiteettivaihtoehdon, EU Lotto
perustaa annuiteettisuunnitelman, jossa kokonaissummasta maksetaan määrätyin
väliajoin tietty summa. Annuiteettisuunnitelmalla on varainhoitaja, ja voittaja on
tilinhaltija ja edunsaaja.
h. Erikoispäävoitot. Välittäjällä on oman harkintansa mukaan mahdollisuus julkistaa
erikoispäävoitto mille tahansa pelille. Tällaisessa tapauksessa erikoispäävoiton
voittosumma korvaa minkä tahansa pelattavan lottoarvonnan päävoiton kyseisessä Atyypin palkintokategoriassa.
i.

Vain yksi palkintokategoria. Vetoa kohti voi voittaa vain yhden palkintokategorian. Se on
aina kyseisen vedon korkein saatavilla oleva palkintokategoria. Yhdistelmäveto voi voittaa

useammassa kuin yhdessä palkintokategoriassa perustuen niihin erillisiin vetoihin, joista
yhdistelmäveto koostuu.

j. Valuutat. Voitot lasketaan ja hyvitetään sen valuutan mukaisesti, jolla veto on asetettu
(”referenssivaluutta”). Vaihtokurssina käytetään euron avistakursseja (toteutumispäivän
valuuttakurssia), jotka on julkaistu oanda.com-sivustolla tai (mikäli oanda.com-sivusto ei
ole käytettävissä) viitekursseja, jotka Euroopan keskuspankki (EKP-kurssi) on julkaissut
kyseiselle arvontapäivälle. Tämä pätee myös annuiteettimaksuihin.
k. Esitetty informaatio. EU Lotto pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, että kaikki
verkkosivulla esitetty informaatio ja tulokset ovat oikein. EU Lotto ei ole vastuussa
informaation esityksen virheellisyydestä.
l.

EU Lotton oikeudet Pelaaja ei ole oikeutettu vaatimaan voittoa tai saamaan mitään
maksua EU Lottolta ja EU Lotto voi harkintansa mukaan päättää vedon kelpoisuudesta tai
pelaajan oikeutuksesta voittoon tai voi mitätöidä vedon seuraavissa tapauksissa:
i. Vedot on asetettu määrätyn takarajan jälkeen tai määrätyn arvonnan alkamisen
jälkeen
ii. Vedot on virheellisesti hyväksytty määrätyn takarajan jälkeen tai mikäli määrätty
arvonta oli jo alkanut tai tapahtunut
iii. EU Lotto havaitsee virheen vedossa tai ei pysty korjaamaan virhettä tai
varmistumaan vedosta ennen takarajaa
iv. Veto asetettiin sellaisen pelaajan toimesta tai puolesta, joka on ollut missä
tahansa huijaukseen liittyvässä toiminnassa suhteessa vedon asettamiseen,
pelaajan tiliin tai muuten liittynyt pelaajan verkkosivuun tai sitä kautta saatavilla
oleviin palveluihin
v. Mihin tahansa arvontaan liittyen todettiin huijaus, tekninen tai inhimillinen virhe
tai perusteetonta toimintaa
vi. arvonta todetaan pelattavan lottoarvonnan järjestäjän tai järjestäjäkumppanin,
kuten määritelty EU Lotton pelierittelytaulukossa, toimesta pätemättömäksi
vii. mikäli järjestäjä pätevin syin valtuuttaa tai ohjeistaa EU Lottoa tekemään niin tai
viii. mikäli järjestäjä ei tarjoa EU Lottolle vaadittua informaatiota vedosta tai muuten
EU Lotton vaatimaa tietoa osapuolten sopimuksellisten tai sääntöjen sanelemien
vastuiden mukaisesti tai
ix. mikäli järjestäjä ei toteuta jotain sen sopimuksellisista velvollisuuksista EU Lottoa
kohtaan.

m. Päätettäessä voittojen maksamisesta voi EU Lotto perustaa päätöksensä tutkittuun
informaatioon tai informaatioon, joka järjestäjällä tai EU Lottolla on tai joka välitetään EU
Lottolle.
n. EU Lotto voi vaatia jo maksettuja voittoja takaisin pelaajalta, mikäli jokin edellä
mainituista ehdoista todetaan täyttyneeksi.
o. Jos veto mitätöidään edellä mainituin perustein, voi järjestäjä oman harkintansa mukaan
tarjoutua asettamaan pelaajan puolesta vastaavan vedon seuraavalla vastaavalla

arvontakierroksella tai hyvittämään asiaankuuluva summa pelaajan pelaajatilille. Mikäli
jokin veto on muuten tämän lauselman mukaisesti mitätöity EU Lotton toimesta,
asiaankuuluva summa menetetään, paitsi sellaisessa tapauksessa, jossa vedon asettanut
pelaaja on myöhemmin todettu olleen alle 18 vuotta vanha vedonasettamishetkellä,
jolloin asiaankuuluva summa palautetaan.
p. EU Lotto pidättää oikeuden seuraaviin asioihin:
i. hyvittää pelaajan voitoista mahdollisten maksamattomien vetojen määrä, jotka
pelaaja on velkaa välittäjälle
ii. päättää, muuttaa tai keskeyttää minkä tahansa EU Lotton tuotteen tarjoamisen,
välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta, mistä tahansa syystä ja EU Lotton oman
harkinnan mukaan
iii. maksaa voitot osittain tai täysin osissa EU Lotton oman harkinnan mukaan
iv. vaatia, että pelaaja toimittaa henkilöllisyystodistuksen välittäjälle EU Lotton
tarkistamista varten, jotta EU Lotto voisi varmistua pelaajan pelaajatilin
oikeellisuudesta sekä pelaajan oikeutuksesta voittoihin näiden täydentävien
pelisääntöjen mukaisesti
v. määrätä, hyväksyykö vai hylkääkö se pelaajan vedon tai vedot ennen arvonnan
alkua.

7.

VALITUKSET
a. Miten käsittelemme ongelmat, joita pelaajilla mahdollisesti on tämän palvelun kanssa.
Anna tiedustelut ja valitukset välittäjälle. Toivon mukaan välittäjä pystyy käsittelemään
ne. Tarvittaessa se kuitenkin annetaan EU Lottolle käsiteltäväksi.
b. Mikäli emme pysty ratkaisemaan valitustasi. Siinä tapauksessa, että pelaaja ei ole
tyytyväinen valituksen ratkaisuun:
i. Pelaajat muualta kuin Isosta-Britanniasta ja Australiasta voivat suunnata
valitukset
Gibraltarin
rahapeliviranomaiselle,
Gibraltar
Gambling
Commissionerille
ii. Pelaajat Isosta-Britanniasta voivat suunnata valitukset Independent Betting
Adjudication Servicelle (IBAS). IBAs on itsenäinen vaihtoehtoista riidanratkaisua
(ADR) tarjoava palvelu, joka käsittelee kaikki vedonlyöntiin tai liiketoiminnalliseen
pelaamiseen liittyvät tapaukset. IBASin yhteystiedot: http://www.ibas-uk.com,
puhelinnumero 0207 347 5883, osoite IBAS, PO Box 62639, Lontoo, EC3P 3AS ja
sähköpostiosoite adjudication@IBAS-uk.co.uk
iii. Pelaajat Australiasta voivat jättää valitukset Pohjoisterritorion hallituksen
verkkosivulle,
https://nt.gov.au/industry/gambling/complain-about-abookmaker/gambling-dispute-form tai postitse osoitteeseen GPO Box 1154
Darwin NT 0801.
c. Voimme pidättää maksun siinä tapauksessa, että ilmenee pätevä syy kiistatilanteelle
tai valitukselle. Mikäli ilmenee valitus tai kiistatilanne vetoon tai voitonmaksuun liittyen,
EU Lotto voi pidättää voittojen maksamisen kunnes valitus tai kiistatilanne on ratkaistu.

8.

EU LOTTON VASTUUT
a. Olemme vastuussa pelaajille aiheuttamistamme ennakoitavissa olevista menetyksistä
tai vahingoista. Jos emme noudata näitä sääntöjä, olemme vastuussa pelaajalle
koituneista sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavia seurauksia
sopimusrikkomuksestamme.
b. EU Lotton velvollisuus voitonmaksuun välittäjälle ja vastuiden rajoittaminen. Niitä
velvollisuuksia lukuun ottamatta, joita EU Lottolla on maksaa voitot välittäjälle pelaajan
puolesta, ainoa muu EU Lotton vastuu pelaajaa kohtaan rajoittuu pelaajan
asianmukaiselle vedolle asettaman panoksen kokonaismäärään. EU Lotto vapautuu täysin
vastuustaan pelaajaa kohtaan pelaajan voiton suhteen sillä hetkellä kun maksu EU
Lottolta välittäjälle tapahtuu. Selvennyksen vuoksi EU Lotto ei missään tilanteessa ole
velvollinen maksamaan voittoja suoraan pelaajalle tai muulle osapuolelle, ainoastaan
välittäjälle. Lisäksi EU Lotto ei ole velvollinen maksamaan voittoja, jos pelaajalla ei ole
sellaisia vaateita näiden lisäpelisääntöjen nojalla.

9.

MUITA TÄRKEITÄ SÄÄNTÖJÄ
a. Missä sopimus saatetaan päätökseen. Kaikki liiketoiminta (mukaan lukien voittojen
maksamiset), joko sopimukselliset tai muut pelaajan, välittäjän ja EU Lotton välillä
tapahtuvat, saatetaan päätökseen ja tapahtuvat Gibraltarilla, missä EU Lotton palvelimet
sijaitsevat.
b. Mitkä lait koskevat tätä sopimusta ja missä pelaajat voivat ryhtyä oikeudellisiin toimiin.
Näitä lisäpelisääntöjä hallinnoidaan ja tulkitaan Gibraltarin lakien mukaisesti. Kaikki vedot
asetetaan ja otetaan vastaan Gibraltarilla.
c. Internet-rahapelit saattavat olla lainvastaisia jonkin tuomioistuimen toimivallan alla,
tai niiden lainmukaisuus saattaa olla kyseenalaista. Jokainen pelaaja tunnustaa ja
hyväksyy sen, että EU Lotto ei voi antaa eikä tule antamaan mitään lakineuvontaa tai
vakuutuksia tai anna muutakaan osoitusta suhteessa EU Lotton palvelujen käyttämisen
lainmukaisuuteen pelaajan asuin- tai olinpaikan tuomioistuimen toimivallan alla.
d. Mikäli oikeusistuin havaitsee jonkin osan tästä sopimuksesta lainvastaiseksi, muu osa
sopimuksesta pysyy voimassa. Kukin näiden sääntöjen kappaleista pätee erillisenä
osiona. Jos jokin oikeusistuin toteaa minkä tahansa näistä kappaleista pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi, kaikki muut kappaleet pysyvät edelleen voimassa.
e. Pelaajat tarvitsevat suostumuksemme oikeuksien siirtämiseen. Pelaajat voivat siirtää
oikeutensa ja velvollisuutensa, mikäli suostumme tähän kirjallisesti.
f.

Vaikka siirtäisimme tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, voimme silti panna sen
täytäntöön myöhemmin. Kaikki näiden lisäpelisääntöjen alaisten oikeuksien tai
oikaisukeinojen toteuttamisen tekemättä jättäminen tai viivyttäminen ei merkitse
kyseisistä tai muista oikeuksista tai oikaisukeinoista luopumista.

10.

Määritelmät

"Veto" – veto pelattavan lottoarvonnan ja/tai sen päävoiton tuloksesta.
"Yhdistelmäveto" yhdistelmävedossa kaikki valittujen numeroiden pelattavat yhdistelmät lasketaan
erillisiksi vedoiksi.
"Estettyjen listat" – kuka tahansa kansalainen tai asukas sellaisessa maassa, joka on FATF:n kansainvälisen
talousjärjestelmän vaarantavien maiden listalla sen mukaan kuin on huhtikuussa 2017 julkistettuna
osoitteessa
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2017.html, kuka tahansa HMRC:n
talouspakotteiden listalla oleva henkilö sen mukaan kuin on julkistettu huhtikuussa 2017 osoitteessa
http://hmt-sanctions.s3.amazonaws.com/sanctionsconlist.htm, tai kuka tahansa henkilö, joka asuu
Yhdysvalloissa.
"FATF" – Financial Action Task Force
"Päävoitto" – vedon suurin mahdollinen EU Lotton kautta saatava voitto tai voittojen summa määrätystä
pelattavasta lottoarvonnasta tietyssä palkintokategoriassa tai palkintokategorioissa ilman DoubleJackpotvoitontuplausta.
"EU Lotton pelierittely" – näissä säännöissä ja ehdoissa annetut laskelmat otsikon Voittojen laskeminen
alla.
"Erityispäävoitto" – korkeimman palkintokategorian (ilman DoubleJackpot-tuplauksen aktivointia)
välittäjän EU Lotton pelille antama summa, mikäli summa on korkeampi kuin asianmukaisen pelattavan
lottoarvonnan julkistettu päävoitto.
"EU Lotton voittava veto" – välittäjän verkkosivulla asetettu sellainen voittava veto, joka jätettiin
onnistuneesti Internetissä ja jonka välittäjä asetti pelaajien puolesta EU Lottolle ja jossa on mukana
mahdolliset voittavat vedot, jotka tuotiin EU Lottolle kolmannen osapuolen toimesta ja jotka kolmas
osapuoli jätti EU Lottolle pelaajan puolesta.
"Välittäjä" – Unibet
"Välittäjän verkkosivu" – tarkoittaa verkkosivua, jolle pelaaja pääsee ja jota ylläpitää välittäjä, joka on
Unibet
"Pelaaja" – välittäjän verkkosivun rekisteröity käyttäjä.
"Pelaajan tili" – nimellinen tili, jonka pelaaja luo välittäjän verkkosivun kautta ja jonka avulla pelaaja voi
asettaa ja maksaa vetoja välittäjän verkkosivulla.
"Palkintokategoria" tai "palkintotaso" – pelaajan asettamien oikeaan osuneiden numeroiden
kokonaismäärä määrittelee
asianmukaisen lottoarvonnan palkintokategorian määrätyssä
lottoarvonnassa tai muussa vastaavassa pelissä, kuten on kerrottu pelattavan lottoarvonnan virallisissa
säännöissä. Pelaaja on voinut asettaa vedon EU Lotton tai muun samaan ryhmään kuuluvan yrityksen

kautta tai minkä tahansa välittäjän kautta millä tahansa keinoilla (mukaan lukien Super Numbers, Stars,
Euro Numbers, Powerballs, Megaballs, Bonus Balls ja/tai muut soveltuvat pelit).
"Panos" – tällä viitataan pelaajan sijoittamaan asiaankuuluvaan peliin liittyvään kokonaissummaan
mukaan lukien mahdolliset palvelumaksut.
"A-tyypin palkintokategoria" – palkintokategoria, jonka voitonmaksu riippuu EU Lotton voittavien
vetojen kokonaismäärästä ja pelattavan lottoarvonnan voittavien lippujen kokonaismäärästä kyseisessä
palkintokategoriassa, kuten on esitetty EU Lotton pelierittelyssä.
"B-tyypin palkintokategoria" – palkintokategoria, jonka voitonmaksu riippuu EU Lotton voittavien
vetojen kokonaismäärästä ja pelattavan lottoarvonnan voittavien lippujen kokonaismäärästä kyseisessä
palkintokategoriassa, kuten on esitetty EU Lotton pelierittelyssä.
"C-tyypin palkintokategoria" – palkintokategoria, jonka voitonmaksu ei riipu EU Lotton voittavien vetojen
kokonaismäärästä ja pelattavan lottoarvonnan voittavien lippujen kokonaismäärästä kyseisessä
palkintokategoriassa, kuten on esitetty EU Lotton pelierittelyssä.
"Pelattava lottoarvonta" – lottoarvonta, johon EU Lotton peli perustuu.
"Pelattavan lottoarvonnan päävoitto" – pelattavan lottoarvonnan välittäjän maksettava kokonaissumma
kaikki pelattavan lottoarvonnan voittavat liput A-tyypin palkintokategoriassa tai B-tyypin
palkintokategoriassa huomioiden kyseisessä pelattavassa lottoarvonnassa, niin kuin pelattavan
lottoarvonnan järjestäjä on ilmoittanut. Mikäli kyseisenlaisia voittavia lippuja ei ole julkistettu, tämä on
summa, joka pelattavan lottoarvonnan järjestäjän pitäisi maksaa, mikäli kyseisen arvonnan päävoiton
palkintokategoriassa olisi ollut pelattavan voittoarvonnan voittavia lippuja.
"Pelattavan lottoarvonnan järjestäjä" – organisaatio, joka järjestää pelattavan lottoarvonnan yksin tai
yhteistyössä.
"Voitot" – tällä viitataan EU Lotton voittavista vedoista pelaajalle maksettaviin summiin.

