
Ansökan om rekommendation till 
avgörande, meningsskiljaktigheter som 
gäller vinstbetalningen mellan spelaren 
och  Veikkaus Ab 
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Poliisi 
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Ansökan ska inom utsatt tid skickas per e-post till arpajaishallinto@poliisi.fi i eller per post till 
adressen Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki. 

1 Sökande 

Efter- och förnamn Födelsetid 

Adress Postnummer Postanstalt 

Spelarkod (kundnummer) Telefon E-post

2 Uppgifter om penningspel som är föremål för meningsskiljaktigheter som gäller 
 vinstbetalning 

Penningspel / spelobjekt Lottningens / spelomgångens nummer och datum 

Plats där penningspelet har köpts och betalningssätt Plats där spelvinsten har lösts in eller där man har 
försökt lösa in vinsten 

Spelets individualiseringsuppgifter (t.ex. spelets nummer)

3 Det fastställda resultatet för det penningspel som meningsskiljaktigheter gäller 

4 Spelarens krav 

5 Motivering till ansökan (en så noggrann redogörelse över händelseförloppet som möjligt) 
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6 Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

   

En rekommendation till avgörande skall begäras inom 30 dagar: 
1. från det att resultatet av dragningen fastställts eller från utgången av den försäljningstid

som antecknats på lotten. Beträffande nätlotter räknas tidsfristen från den dag då lotten
köptes.

2. Från det att resultaten av tippnings-, vadhållnings- och totospel har fastställts enligt
spelreglerna för dessa spel.

3. Från det att ett resultat som berättigar till vinst har uppnåtts i penningautomat-,
specialautomat- och kasinospel.

4. Från det att ett resultat som berättigar till vinst enligt spelreglerna har uppnåtts i
kombinationsspel.

Fastställelsedagen, den dag försäljningstiden går ut eller den dag då resultatet har uppnåtts 
beaktas inte när den föreskrivna tidsfristen räknas. 

Den penninglott som är föremål för meningsskiljaktighet, samt spelverifikatet för penningspelet 
eller en kopia av verifikatet skall fogas till ansökan 

Båda sidor av penninglotten skall kopieras. Den ursprungliga penninglotten / det ursprungliga 
spelverifikatet skall sparas. 

Om meningsskiljaktigheten gäller ett penningspel som förmedlas elektroniskt, skall till ansökan 
fogas identifieringsuppgifterna för penningspelet. 

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning. 

Bilagor 

  Spelverifikatet för penningspelet eller en kopia av verifikatet 

  Fogas identifieringsuppgifterna för penningspelet 

Annan, vad:
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