EUROMILHÕES

JOGOS SOCIAIS DO ESTADO

NORMAS DO EUROMILHÕES
A participação nos concursos implica o integral conhecimento, adesão e plena aceitação
das normas regulamentares publicadas em Diário da República.
VALIDADE DAS APOSTAS
A participação das apostas nos concursos, através do sistema de registo e validação
informático, só é válida quando registadas nos suportes informáticos do sistema central e
uma cópia deste suporte se encontre em poder do Júri dos Concursos, antes do início dos
sorteios.
PROGNÓSTICOS
Os prognósticos efetuam-se pela marcação de cruzes (X) nas quadrículas a isso destinadas,
em conjuntos de duas grelhas, uma com 50 números e outra com 11 estrelas, distinguindose entre apostas simples e apostas múltiplas.
APOSTAS SIMPLES - escolha 5 números e 2 estrelas
As apostas simples são efetuadas através da marcação, em cada conjunto, de 5 cruzes na
grelha de números e de 2 cruzes na grelha de estrelas. Por bilhete, deve ser preenchido
pelo menos um conjunto.
APOSTAS MÚLTIPLAS - consulte as combinações possíveis na tabela Preços e Plano de
Prémios
As apostas múltiplas inscrevem-se obrigatoriamente no 1.º conjunto, através da marcação
de mais que 5 cruzes na grelha de números e/ou de mais que 2 cruzes na grelha de
estrelas, conforme as combinações possíveis previstas na tabela Preços e Plano de
Prémios. O número de cruzes deve ser assinalado no espaço próprio.

SORTEIOS
A chave obtém-se por sorteio mediante a extração de 5 bolas da tômbola dos números e de
2 bolas da tômbola das estrelas. O sorteio é válido para todos os países aderentes e realizase semanalmente, duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras.
JOKER
A aposta no Joker é facultativa, assinalada no espaço próprio, só se tornando efetiva com a
validade das apostas no Euromilhões. O Joker tem regulamento próprio, publicado em
Diário da República. São 6 as categorias de prémios, em função do número de acertos:
1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
4.º Prémio
5.º Prémio
6.º Prémio

7 dígitos
6 últimos dígitos
5 últimos dígitos
4 últimos dígitos
3 últimos dígitos
2 últimos dígitos

Mínimo de 500.000 euros
50.000 euros
5.000 euros
500 euros
50 euros
5 euros

PREÇO
O preço das apostas consta da tabela Preços e Plano de Prémios.
PRÉMIOS
São 13 as categorias de prémios, em função do número de acertos, conforme indicado na
tabela em anexo. O apuramento de prémios é único entre as apostas de todos os países
aderentes. Os prémios correspondentes a apostas registadas em Portugal são pagos
apenas em Portugal. Os prémios de valor até 150 euros são pagos em qualquer dos
mediadores que disponham de terminal de jogo. A caducidade do direito aos prémios é de
90 dias. O recibo contendo as apostas, emitido pelo terminal de jogo, é o único título
válidopara solicitar o pagamento de prémios. As reclamações para o Júri de Reclamações
fora dos prazos (12 dias para prémios iguais ou superiores a 1.000 euros e 60 dias para
prémios de valor inferior) não são consideradas.
JACKPOTS
Os montantes adstritos ao 1.º prémio (5 + 2 acertos), quando não escrutinados, acumulam
para o 1.º prémio do concurso seguinte.
Fonte: Portal Jogos Santa Casa

