Como veriﬁcar o número ganhador da loteria
O resultado do sorteio pode ser veriﬁcado
no local de venda da loteria.
Os números ganhadores da loteria podem ser
veriﬁcados das formas indicadas a seguir:
■ Internet (computador, smartphone, etc.)
宝くじ公式サイト

検索

https://www.takarakuji-of f icial.jp/

■ Jornal do seguinte dia do sorteio.

Lembrando que estes serviços de informação são em japonês, motivo

pelo qual é mais fácil solicitar a veriﬁcação no local de venda da loteria.

Entregando o cupom da loteria que adquiriu para o atendente no posto
de venda, o mesmo veriﬁcará os resultados do sorteio.

(Apenas podem ser veriﬁcados os cupons que estão dentro do
período do pagamento do prêmio)

Como receber o prêmio
Valores de acerto de prêmio (1 aposta) acima
de 100.000 ienes são retirados no Banco Mizuho.
■ Em todas as lotéricas do país, para prêmios (1 aposta) inferiores
a 100.000 ienes pode-se retirar o valor diretamente no local.
Para prêmios superiores a 100.000 ienes,
favor retirar no Banco Mizuho mais próximo.

＜Mizuho Bank, Ltd.＞

1 prêmio
（1 aposta）
acima de
¥100.000
abaixo de
¥100.000

<Lotérica>
万円

５万円以下の当せん金は、

当売り場でお受け取りになれます。

Possível retirar 1 prêmio (1 aposta)
de até ¥50.000 em lotéricas
com esta marca.
Possível retirar 1 prêmio (1 aposta)
de até ¥100.000 em lotéricas
com esta marca.

※caso não veja nenhum adesivo (marca),
favor conﬁrmar com o funcionário da lotérica.

No caso de um prêmio (1 cupom) de 50 mil ienes ou mais, é necessário apresentar um documento
de identidade (* identiﬁcação com foto). No caso de um prêmio que exceda 1 milhão de ienes, é
necessário apresentar um documento de identidade e seu carimbo pessoal. (Caso não tenha um
carimbo pessoal, você pode assinar). Além disso, no caso de um prêmio que exceda 1 milhão de
ienes, o cupom da loteria será retido pelo Banco Mizuho. Nesse caso, devido aos procedimentos
necessários, o valor do prêmio é recebido após aproximadamente uma semana.
※ Documento de identidade (pode ser apresentado qualquer
um dos documentos indicados a seguir)
● Passaporte ● Cartão de Residência (Zairyu Kado)
● Carteira de motorista (não se aceita carteira de motorista estrangeira)

Para receber o prêmio, é necessário apresentar o cupom ganhador da loteria dentro do
período de pagamento do valor do prêmio. O período de pagamento do prêmio é de um
(1) ano a partir do início do pagamento.
(O período de pagamento da loteria "Raspa e Ganha" está escrito no cupom)
当せん番号調べ方・当せん金受取り方（ポルトガル語）

