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Зміни до Умов випуску та проведення
Державної миттєвої лотереї
««ШАНСлото»
Приватного акціонерного товариства «Патріот»
Пункт 13 Умов випуску та проведення Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото»
Приватного акціонерного товариства "Патріот" викласти в наступній редакції:
13. Порядок проведення лотереї та визначення переможців.
Учасник лотереї може безпосередньо придбавши лотерейний білет визначити, чи є його
лотерейний білет виграшними чи ні. Учаснику лотереї потрібно стерти захисний шар з ігрового
поля білета, під захисним шаром він одразу побачить суму свого грошового виграшу або його
відсутність.
Виграшними вважаються лише білети лотереї, розіграш яких не порушує принцип рівності
умов участі в лотереї, що передбачає рівність шансів на виграш призу в лотерею у учасників, які
зробили однакові ставки та принцип обов'язкового застосування механізму розігрування призів на
умовах випадковості, незалежно від волі Оператора лотерей, учасників або інших осіб.
Лотерейні білети вважаються безвиграшними у разі допущення не з вини Оператора лотереї
порушень розподілу призового фонду лотереї та/або порушень достовірності інформації нанесеної
на полі із змінною гральною комбінацією під час їх виготовлення.
Розповсюдження Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото» може повністю або частково
здійснюватися через мережу Інтернет та з використанням програмно – апаратних комплексів
(терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів), на підставі окремо укладених
угод з їх власниками.
Термінал прийому платежів за послуги, платіжний термінал - апаратно-програмний
комплекс, що забезпечує в режимі самообслуговування прийом платежів від фізичних осіб за
використання послуг тощо.
Учасники лотереї за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за
послуги, платіжних терміналів має можливість придбати лотерейні білети за безготівковим
розрахунком та дізнатися результат розіграшу цих білетів.
Розповсюдження Державної миттєвої лотереї «ШАНСлото» через мережу Інтернет та з
використанням терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів здійснюється за
допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та Бази даних результатів розіграшів
лотерейних білетів, які розташовані на електронному сервері Оператора лотереї.
База даних результатів розіграшів лотерейних білетів є конфіденційними електронними
даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими
електронними та фізичними засобами. База даних результатів розіграшів лотерейних білетів та
даних щодо їх прихованої ігрової інформації має програмний захист від несанкціонованих
процедур та алгоритмів, які дозволяють визначити, змінити або вплинути на результат розіграшу.
До придбання лотерейного білету через мережу Інтернет та мережу терміналів прийому
платежів за послуги, платіжних терміналів, кожен Учасник за допомогою сервісу веб-сайту та
терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів має можливість ознайомитись з
Умовами випуску та проведення лотереї, обов'язково підтверджує добровільність участі в лотереї
та досягнення ним 18-ти річного віку.
Учасник за допомогою сервісу веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги,
платіжних терміналів обирає лотерею, у розіграші якої він має бажання взяти участь, номінал
лотерейного білету та здійснює сплату коштів в розмірі його вартості.
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Одночасно з прийняттям грошових коштів Учасника за допомогою сервісу веб-сайту та
терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, останньому відображається
мультиплікаційна візуалізація лотерейного білета.
До початку розіграшу придбаного Учасником лотерейного білету за допомогою сервісу вебсайту, останній може зберегти на власному обладнанні інформацію в архівованому файлі у
захищеному вигляді щодо розіграшу придбаного лотерейного білету. Після завершення розіграшу
білету, Учаснику повідомляється унікальний код ігрового архіву, ввівши який Учасник зможе
перевірити відповідність відомостей щодо придбаного лотерейного білету та його ігрових
комбінацій.
Учасник, використовуючи сервіс веб-сайту та терміналів прийому платежів за послуги,
платіжних терміналів, здійснює виявлення ігрової інформації мультиплікаційної візуалізації
лотерейного білета. Програмне забезпечення відображає суму виграшу (призу) та відображає
повідомлення щодо результатів розіграшу лотерейного білету - суми виграшу (призу) або факту
його відсутності. При цьому, Учаснику повідомляється наступна інформація з метою самостійного
її збереження або роздрукування Учасником: найменування оператора, найменування лотереї,
серія, номер лотерейного білета, вартість лотерейного білету, результат розіграшу, унікальний код
ігрового архіву (у випадку розіграшу з використання сервісу веб-сайту), унікальний номер ігрової
комбінації, унікальний код виграшної транзакції (у разі якщо Учаснику для отримання виграшу
необхідно звернутися безпосередньо до Оператора лотереї), дата та час проведення транзакції, ПІБ
Учасника тощо.
Термінал здійснює роздрукування та видачу учаснику паперового чеку з наступною
інформацією: найменування лотереї, серія, номер лотерейного білета, вартість лотерейного білету,
результат розіграшу, унікальний номер ігрової комбінації, унікальний код виграшної транзакції (у
разі якщо Учаснику для отримання виграшу необхідно звернутися безпосередньо до Оператора
лотереї), дата та час проведення транзакції, номер терміналу, місце розташування терміналу та
власника терміналу (опціонально) тощо. У разі відсутності паперу в терміналі на його екрані
відображається відповідне повідомлення та учасник має право відмовитися від придбання білету
на такому терміналі, в іншому випадку за результатом розіграшу учаснику повідомляється вся
вищезазначена інформація, яку він має скопіювати та зберегти самостійно.
Унікальний код виграшної транзакції використовується з метою забезпечення безпеки даних
та надсилається Учаснику лотереї на зазначений ним номер мобільного оператора України.
Учасник несе самостійну та персональну відповідальність щодо нерозголошення цих даних
та забезпечення відсутності доступу до них з боку третіх осіб до моменту отримання ним виграшу
(призу) та/ або перевірки цих даних з метою унеможливлення отримання виграшу (призу) іншою
особою.
У разі якщо Учаснику для отримання виграшу необхідно звернутися безпосередньо до
Оператора лотереї, підставою для отримання виграшу є наявність в особи інформації щодо
унікального коду виграшної транзакції, за якими виграш (приз) не було ще отримано іншою
особою. Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного
виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності або виграш було вже
отримано іншою особою з пред’явленням унікального коду виграшної транзакції.
Лотерейні білети, придбання яких здійснено Учасниками шляхом сплати участі в лотерею
через мережу Інтернет та терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів,
зберігаються Оператором, протягом строку, встановленого Умовами проведення лотереї, для
звернення Учасників для сплати виграшів.
У вказаний строк кожен Учасник має право перевірити відповідність результатів розіграшів
лотерейних білетів, які повідомлені йому після проведення розіграшу, отримавши відповідні
лотерейні білети. Виграшні лотерейні білети, за якими Учасникам були сплачені суми виграшів,
можуть бути пред’явлені лише Учасникам. Зберігання виграшних лотерейних білетів здійснюється
Оператором відповідно до вимог чинного законодавства України.
Грошові виграші (призи) виплачуються Учасникам лотереї розповсюджувачами або
Оператором державних лотерей виключно у національній валюті України
У разі виграшу Учасника в розмірі меншому ніж 30 000, 00 грн., його виплата здійснюється
Учаснику лотереї в безготівковій формі на банківський рахунок останнього, з якого Учасник
здійснив сплату за участь у лотереї.
Виплата виграшу у розмірі більшому ніж 30 000, 00 грн. здійснюється на вибір Учасника
лотереї у готівковій або безготівковій формі, після ідентифікації Учасника згідно вимог чинного
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законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом та після перевірки інформації щодо дійсності інформації відносно належного
його розіграшу. Виплата такого виграшу Учаснику можливо лише після звернення ним до
Оператора особисто з пред'явленням необхідних документів.
Оператор або розповсюджувач, у разі його залучення, за дорученням учасника лотереї,
шляхом вибору відповідної функції на сайті, може перерахувати належну учаснику суму виграшу
у розмірі до 100,00 грн. включно на поповнення вказаного ним номеру мобільного оператора
України.
Учасник лотереї на власний розсуд має право використати суму виграшу для придбання
нових лотерейних білетів.
Електронний сервер, з використанням якого здійснюється розповсюдження лотереї через
мережу Інтернет, належить Оператору державних лотерей на правах власності або
використовується на правах оренди та розташовується виключно у межах митної території
України.
Сервіс веб-сайту може дозволяти використовувати на розсуд учасника лотереї одну або
декілька альтернативних розважальних мультиплікаційних візуалізацій розіграшу лотерейного
білету, які не випливають на результат розіграшу лотерейного білету, не є окремими гральними
процесами випадкового характеру, а дозволяють лише урізноманітнити передбачений умовами
лотерей порядок розіграшу лотереї, застосовуючи альтернативні зображення передбачених цими
умовами ігрових комбінацій лотереї та відображення результату розіграшу.
Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного
виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності.

