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Όροι και προϋποθέσεις για το μέγιστο έπαθλο του παιχνιδιού
ΣΚΡΑΤΣ «5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΧΗ»
1. Περιγραφή του Επάθλου
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα
(Λ. Αθηνών, 112, ΤΚ 14402) με Α.Φ.Μ. 800500383, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής η
«Εταιρεία», διαθέτει στην αγορά την έκδοση «5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΥΧΗ» αξίας 5€ από την 24η
Ιουνίου 2022. Η Ελληνικά Λαχεία προτίθεται να διαθέσει στο παικτικό κοινό ένα νέο
παιχνίδι τμηματικών καταβολών, κατά το οποίο, εκτός από τα υπόλοιπα μικρότερης
αξίας προσφερόμενα χρηματικά έπαθλα, το μέγιστο έπαθλο θα προσφέρει στους
μεγάλους τυχερούς 110.000€ το ΧΡΟΝΟ για 5 χρόνια. Το ποσό είναι προ φόρου.
1.2. Το μέγιστο έπαθλο εμφανίζεται στην παικτική περιοχή του Λαχνού κατά τον ίδιο τρόπο
που εμφανίζονται και τα υπόλοιπα χρηματικά έπαθλα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με
τις οδηγίες που αναγράφονται στην εμπρόσθια όψη του Λαχνού, ο παίκτης ξύνει τον
Λαχνό, και εάν βρει το σύμβολο “5 ΧΡΟΝΙΑ” τότε κερδίζει το μέγιστο έπαθλο (εφεξής
το «Έπαθλο»).

2. Διαδικασία εξαργύρωσης
Προκειμένου να παραλάβει το Έπαθλο, ο Νικητής και η Εταιρεία οφείλουν να προβούν στις
ακόλουθες ενέργειες με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:
2.1. Ο Νικητής καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας, από σταθερό τηλέφωνο στο 800
800 5000, από κινητό στο 210 5798500 ή αποστέλλει email στο
customerservice@ops.hellenic-lotteries.gr, για να ενημερώσει την Εταιρεία ότι κατέχει
νικητήριο λαχνό και αναφέρει τα στοιχεία ταυτοποίησης του λαχνού, όπως αυτά θα του
ζητηθούν από την Εταιρεία, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο λαχνός είναι πράγματι
κερδοφόρος καθώς και τα στοιχεία ταυτότητάς του, την ταχυδρομική του διεύθυνση,
την διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.
2.2. Το κόστος αξίας του μεγάλου επάθλου ανέρχεται συνολικά στα 550.000€ μικτά και
αποτελεί μέρος των κερδών της Έκδοσης. Το ετήσιο καθαρό ποσό (αφαιρουμένου του
σχετικού φόρου κερδών 15%) το οποίο θα λαμβάνει ο Νικητής ανέρχεται στα 93.503
ευρώ.
2.3. Ως προς την διαδικασία εξαργύρωσης, ο Νικητής ακολουθεί διαδικασία μεγάλων
νικητών και κατά την πιστοποίηση του κερδισμένου λαχνού παραλαμβάνει απόδειξη
για την παραλαβή του μεγάλου επάθλου.
2.4. Ο παίκτης εμφανίζει το λαχνό στα γραφεία της Ε.Λ. και η τερματική μηχανή εκδίδει
απόδειξη/εντολή πληρωμής, η οποία αναγράφει το είδος του επάθλου «110.000€ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ». Ο παίκτης υποδεικνύει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο
επιθυμεί να πιστώνεται το Έπαθλο τμηματικά κάθε έτος, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία πιστοποίησης του λογαριασμού, βάσει σχετικής ενημέρωσης από
την Ε.Λ.
2.5. Η τμηματική καταβολή του Επάθλου θα πραγματοποιείται από την Ελληνικά Λαχεία
Α.Ε. και συγκεκριμένα κάθε χρόνο και για πέντε (5) χρόνια, κατά την ημερομηνία που
αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης παραλαβής του Επάθλου. Η
Εταιρεία, μέσω των διαδικασιών που ακολουθεί και εφόσον πιστοποιεί ότι ο Νικητής
του εν λόγω επάθλου βρίσκεται εν ζωή, θα πιστώνει κάθε χρόνο στον τραπεζικό
λογαριασμό του το καθαρό ποσό των 93.503 ευρώ.
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3.

Όροι Επάθλου

3.1. Το Έπαθλο είναι προσωπικό και ο Νικητής είναι ο κατά αποκλειστικότητα δικαιούχος
του Επάθλου. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του Επάθλου σε άλλο συγγενικό
πρόσωπο.
3.2. Σε περίπτωση που ο Νικητής αποβιώσει, το εν λόγω ποσό θα κατατίθεται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διεκδικηθεί από τους κληρονόμους του
Νικητή. Αντίστοιχα εφόσον η Εταιρεία ενημερωθεί επίσημα και σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στις διατάξεις του αστικού κώδικα για τους κληρονόμους του Νικητή και με
την προϋπόθεση ότι θα της προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά
έγγραφα από τους νόμιμους κληρονόμους ώστε να προσδιορίζεται επακριβώς το
ποσοστό της τυχόν συμμετοχής τους στην κληρονομική διαδοχή του Επάθλου, μετά
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας θα διακόψει την κατάθεση του εν λόγω
ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα προβεί σε απευθείας πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού/των τραπεζικών λογαριασμών του νόμιμου
κληρονόμου/των νόμιμων κληρονόμων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής
τους στην κληρονομική διαδοχή του Νικητή. Στο παράρτημα Α αναφέρονται αναλυτικά
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3.3. Για τις παραπάνω πληρωμές θα εκδίδεται κάθε έτος η αντίστοιχη βεβαίωση κέρδους.
4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

4.1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να προβεί στις προκαθορισμένες ετήσιες καταβολές προς τον
Νικητή για 5 συναπτά έτη. Η Εταιρεία, μέσω των διαδικασιών που ακολουθεί και
εφόσον πιστοποιεί ότι ο Νικητής του Επάθλου βρίσκεται εν ζωή, θα πιστώνει ετησίως
στον τραπεζικό λογαριασμό του Νικητή το καθαρό ποσό των 93.503 ευρώ.
4.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι η ετήσια καταβολή του Επάθλου στον Νικητή (ή κατά περίπτωση
στον νόμιμο κληρονόμο ή στους νόμιμους κληρονόμους του) κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα είναι ανεξάρτητη από την παράταση ή μη των αποκλειστικών δικαιωμάτων
της Εταιρείας πέραν της 01.05.2026 (ότε και λήγει το αποκλειστικό δικαίωμα της από
30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης).

4.3. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος της Εταιρείας μετά την
01.05.2026, η Εταιρεία θα υποχρεούται να πιστώσει το κατά τον χρόνο εκείνο
εναπομένον ποσό του Επάθλου άπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό του Νικητή
εκδίδοντας σχετική βεβαίωση κέρδους για το εν λόγω ποσό. Η εν λόγω δυνατότητα δεν
θα είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και κατά τούτο ο Νικητής δεν
δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού σε περίπτωση μη συνδρομής των
προϋποθέσεων του παρόντος όρου .
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5. Παράρτημα Α
Σε περίπτωση θανάτου του Νικητή οι κληρονόμοι αυτού θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι
νομιμοποιητικά:
Α. Για Κληρονόμους εκ Διαθήκης:
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου
- Αντίγραφο διαθήκης
- Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
- Πιστοποιητικό μη προσβολής/αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
- Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος
- Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
- ΑΦΜ κληρονόμων
Β. Για Κληρονόμους εξ Αδιαθέτου:
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου
- Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος
- Πιστοποιητικό μη προσβολής/αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος από κληρονόμους
- Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης
- Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
- ΑΦΜ κληρονόμων
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικατασταθούν από κληρονομητήριο με πρόσφατο
πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης, ακύρωσης ή αφαίρεσης αυτού.
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