LOTTO AUSTRALIANA 6/45: Seis dos oito Governos Estaduais e dos Territórios Australianos associaram-se para oferecer este Jogo de Loto Nacional, o maior deste tipo na Austrália.
O Loto Australiano 6/45 tem agora um total de prémios semanal estimado em AUD$15.2 milhões. O sorteio oficial semanal, supervisionado por oficiais do governo australiano, é transmitido ao
vivo na rede de televisão nacional todos os sábados à noite. Para determinar a combinação semanal dos 6 números vencedores, 6 NÚMEROS PRINCIPAIS e 2 NÚMEROS
SUPLEMENTARES são escolhidos aleatoriamente por um sistema eletrónico usando bolas numeradas de 1 a 45.

CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO E VALOR DOS PAGAMENTOS: Existem 6 divisões de prémios. Estima-se que o montante de prémios da Primeira Divisão seja de AUD$5
milhões, no entanto, pode exceder este montante e chegar até AUD$5,25 milhões. Além disso, embora pouco comum, o montante pode ficar abaixo de AUD$5 milhões e descer até AUD$4,75
milhões, à discrição dos funcionários do sorteio. Nas nossas promoções, o valor do prémio da Primeira Divisão poderá ser cotado na sua moeda local. Nestes casos, você poderá determinar a
quantia aproximada da Primeira Divisão em dólares australianos usando a taxa de câmbio do dia (queira notar que pequenas flutuações podem ocorrer devido às diferenças entre o dia de
impressão e o dia de recebimento do correio). O montante dos prémios da Primeira Divisão será pago a pelo menos um vencedor c ada semana – ou no caso de 0 vencedores, o prémio será
acumulado no próximo sorteio. Para ganhar uma porção do prémio da Primeira Divisão, deve prognosticar os 6 números principais, e no caso de haver apenas um vencedor, este receberá a
totalidade do prémio. O prémio da Segunda Divisão é estimado em $10,454.00 - deve prognosticar uma combinação de 5 dos 6 números principais sorteados, mais um dos números
suplementares para ganhar este prémio. O prémio da Terceira Divisão está estimado em $855.25 - deve prognosticar uma combinação de 5 dos 6 números principais sorteados para ganhar
este prémio. O prémio da Quarta Divisão é estimado em $25.30 - deve prognosticar uma combinação de 4 dos 6 números principais para ganhar este prémio. O prémio da Quinta Divisão é
estimado em $15.20 - deve prognosticar uma combinação de 3 dos 6 números principais e um dos números suplementares para ganhar este prémio. O Prémio da Sexta Divisão é estimado
em $8.15 - qdeve prognosticar qualquer 3 dos 6 números principais sorteados para vencer este prémio. TODOS OS PRÉMIOS SÃO COTADOS EM DÓL ARES AUSTRALIANOS. (Se um
cliente registrar um jogo em grupo, os prémios em dinheiro são divididos igualmente entre os membros do grupo). Quando pertinente, ‘chances’ significa o número de chances que o cliente
tem que os seus números registrados correspondam aos 6 números vencedores e assim receber um prémio. Há 95 chances de ganhar com cada jogo registrado. Existe 1 chance de ganhar
ou dividir o prémio da Primeira Divisão e as restantes chances sào de ganhar prémios da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, ou 6 ª Divisão.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E MODOS DE PROCESSAMENTO:
AUSTRALIAN LOTTERY AGENTS (ALA) e AUSTRALIAN LOTTERY OFFICE (ALO) são fornecedores independente de Loto licenciado pelo governo do Território do Norte da Austrália e é
responsável pelo registro de apostas nos jogos do Loto Australiano 6/45 em nome de jogadores internacionais especialmente selecionados, com idade superior a 18 anos. (1) O cliente
entende e aceita que ao devolver o pedido para a empresa; (a) o cliente tem no mínimo 18 anos e por consequência se qualifica para participar no Loto Australiano 6/45, de acordo com as
regras do jogo e com a lei australiana; (b) o cliente está a solicitar à empresa que compre jogos no Loto Australiano 6/45 em nome do cliente; (c) um relacionamento contratual é criado entre o
cliente e a empresa quando o pagamento do cliente é recebido pela empresa; (d) que as leis do governo australiano se aplicam neste relacionamento contratual quando um pedido é feito e um
pagamento é recebido pela empresa, o cliente aceita que o relacionamento contratual está sujeito à jurisdição exclusiva dos tribunais australianos e à lei australiana, para a determinação de
divergências entre o cliente e a empresa; (e) a empresa não confirma a legalidade do jogo na jurisdição do cliente, ou que impostos não deverão ser pagos na jurisdição do cliente. É
responsabilidade do cliente cumprir com as obrigações da jurisdição do cliente; (f) as compensações por erros da empresa estão limitadas ao reembolso do valor do pedido original do cliente;
(g) a empresa não aceita qualquer responsabilidade por atrasos no correio que resultem no recebimento do pedido de jogo após uma data limite específica. Quaisquer pedidos de registro de
jogos recebidos após uma data limite específica, serão processados no próximo sorteio disponível. (2) O cliente concorda e consente que a empresa; (a) use pagamentos ou valores a receber
de clientes para pagamentos de dívidas destes clientes (se for o caso); (b) compre mais jogos para o cliente com qualquer pagamento que tenha sido feito em excesso e que seja no mínimo
igual ao custo de um jogo; (c) não devolva ao cliente quaisquer pagamentos em excesso, e pagamentos que não totalizem o valor mínimo equivalente ao custo de um jogo; (d) compre mais
jogos a favor do cliente com os prémios em cheque não depositados dentro de 150 dias da data do cheque; (e) utilizar pagamentos ou direitos de um cliente para recuperar quaisquer custos e
despesas não razoáveis ou extraordinárias, necessárias para a entrega dos ganhos ao cliente, a ser pagas pela companhia, quando tais custos e despesas estejam fora do controlo, ou não
sejam devidas a culpa ou negligência da companhia. (3) Os pormenores de participantes são mantidos confidenciais e guardados em local seguro. (4) Todos os jogos registrados formalmente
comprados serão confirmados por escrito e; (a) os resultados serão enviados cada 5 semanas de jogo até o final do período de jogo do jogador; (b) todos os vencedores serão notificados por
correio e Vencedores de Prémios Principais receberão um telefonema imediatamente. (5) Vencedores de Prémios em Dinheiro da 1ª e 2ª Divisões podem ser contactados para escolher se
desejam que os seus prémios sejam depositados numa conta bancária da sua escolha (por transferência telegráfica) ou pagos em cheque. (6) Prémios no valor de AUD$10.00 ou mais serão
efetuados por cheque, isento de impostos australianos. Um prémio com um valor de menos de AUD$10.00 será automaticamente pago na forma de jogos adicionais de lotaria, em favor do
vencedor. (7) Um jogador necessita fazer o pedido com o pagamento, para receber quaisquer benefícios gratuitos oferecidos pelas nossas promoções, e necessita ter no mínimo 18 anos de
idade para participar legalmente em qualquer oferta do Loto e receber qualquer prémio devido. (8) De acordo com nossa licença do governo emitida oficialmente, a empresa adota uma política
de apostas responsáveis e está sujeita a auditorias regulares para garantir; (a) o processamento completo dos pedidos dos jogadores; (b) o envio regular da confirmação e de resultados dos
jogos feitos; (c) o pagamento dos prémios devidos; (d) a resolução imediata de qualquer dúvida do cliente; (e) que todo o material enviado para o cliente para promover os jogos seja aprovado
legalmente como uma representação correta e ética da oferta. (9) Todas as dúvidas e reclamações do cliente podem ser enviadas ao Customer Service Manager para a PO Box 36530
Winnellie, Darwin NT, Australia 0821. Se o cliente não estiver satisfeito com a resposta, o cliente deverá então enviar a sua reclamação ao: Director-General, Licensing NT,
Department of Business, GPO Box 1154 Darwin NT 0801 Australia. (10) O relacionamento do cliente com a empresa não dá ao cliente o direito à posse de qualquer bilhete de lotaria, nem
o direito de receber qualquer bilhete de lotaria. A empresa não age como representante do cliente, nem transfere para o cliente o direito da empresa a prémios no Loto Australiano 6/45 que
resultem de bilhetes que a empresa possua numa lotaria, e que jogue como entidade independente de direito para benefício do cliente. A empresa promete pagar ao cliente a quantia
equivalente a prémios que a empresa receba ao jogar no Loto Australiano 6/45. (11) Todos os nomes são pseudónimos adotados por funcionários reais da nossa empresa para esta
promoção.
PRIVACIDADE: A menos que já faça parte de nosso banco de dados legitimamente coletado ou obtido antes do início do Regulamento Geral de Proteção de Dados, obteremos seu
consentimento para usar suas informações pessoais para atividades de marketing direto feitas por nós ou por outras empresas cujos produtos ou serviços podem ser de seu interesse. Você
poderá retirar seu consentimento ou recusar a qualquer momento. Se gostaria de retirar o seu consentimento para receber mais ofertas nossas, se desejar ser permanentemente removido de
nosso banco de dados ou desejar que seu nome não seja mais disponibilizado para outras empresas, por favor, escreva sua solicitação para: Customer Service Menager, PO BOX 36530,
Winnellie NT, Austrália 0821. Você pode ler política de privacidade online da empresa em www.ppd.com.au ou solicitar uma cópia por escrito ao gerente de atendimento ao cliente.
Se o cliente não estiver satisfeito com a resposta do nosso grupo de atendimento ao cliente, o cliente pode enviar a sua reclamação ao
Director-General, Licensing NT, Department of Business, GPO Box 1154 Darwin NT 0801 Australia.
Esta promoção é uma tradução de uma promoção legalmente aprovada e publicada primeiro na língua inglesa, de acordo com a lei australiana de publicidade e comercialização. Em caso de
erro ou discrepância, devido à tradução desta promoção, a versão em inglês prevalece, e nenhuma responsabilidade devida a erros ou discrepâncias será aceite pelo promotor.

