GUIA PARA
MONTAR O
SEU PRÓPRIO
BOLÃO

MODELO
DE CONTRATO
DE ADESÃO

GRÁTIS!

Tudo o que você precisa saber para ter sucesso montando o seu próprio bolão!
Uma cortesia da equipe Lottoland Brasil.
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Introdução
Segundo o matemático Munir W. Niss, ganhador de 40 prêmios da Mega Sena e autor do livro ‘O Segredo das
Loterias’, a principal estratégia para quem quer ganhar na loteria é esquecer as apostas individuais e fazer
um bolão.
De fato, no mundo inteiro, observamos cada vez mais prêmios milionários sendo distribuídos para grupos de
pessoas que uniram suas forças em busca da realização do sonho comum de ficar milionário.
É por isso que nós compilamos aqui, um passo a passo, para que você possa organizar o seu próprio bolão.
Encontrará também, um modelo de contrato de adesão para participação em bolões, para que você e seus
amigos possam partir em busca da realização de grandes sonhos, agora mesmo!

Benefícios de apostar através de
bolão
Participar de um bolão, aumenta significativamente a suas chances de
ganhar enquanto você divide os custos entre os membros do grupo.
Como participante de um bolão, você divide não só o prêmio em caso de
uma vitória, mas também compartilha da emoção de apostar. Esperar pelos
resultados de um sorteio, nunca foi tão divertido como quando acompanhado
dos seus grandes companheiros!

Um sexto

de todos os prêmios
lotéricos distribuídos
no mundo, são pagos
a bolões

Jogar através da Lottoland, permite a você tudo isso, e muito mais. Maior segurança, maior conveniência,
mais opções, maior flexibilidade, e claro, as maiores loterias do mundo ao seu alcance!
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Como organizar um bolão
Montar o seu próprio grupo de bolão é fácil e poderá ser feito em apenas três simples passos:
Primeiramente reúna um grupo de amigos que gostem de jogar frequentemente na loteria. Grupos de bolão
podem ter quantos apostadores você quiser. Quanto maior o número de pessoas, mais dinheiro poderá ser
investido na compra de apostas ‘combo’, aumentando significativamente as suas chances de ganhar. Não faz
diferença quem faz parte do seu bolão, contanto que tenha ao menos 18 anos de idade e que compartilhe do
grande sonho de ganhar na loteria.
O próximo passo será nomear um gerente para o grupo estabelecido. O gerente é a pessoa cuja
responsabilidade será de recolher o dinheiro de todos os membros do grupo a cada sorteio e, em seguida,
fazer as apostas em nome dos mesmos. Lembre-se que ao definir a escolha do gerente, características
como confiabilidade, pontualidade e organização deverão ser consideradas e serão cruciais para que todas
as atividades corram perfeitamente.
Terceiro passo, talvez o mais importante, mas infelizmente muitas vezes ignorado por muitos apostadores de
bolão: o estabelecimento de um contrato. Um contrato de adesão para participação em bolões é a essência
que define o papel de cada membro do grupo, incluindo o quanto será individualmente investido (cotas),
como os ganhos serão compartilhados e assim por diante.

Com a Lottoland, você também pode apostar
através de bolão!
Convenhamos, bilhetes de apostas são um aborrecimento – você tem que sair para comprá-los e, muitas
vezes, é pego de surpresa em filas quilométricas de casas lotéricas incrivelmente movimentadas. Além
disso, as chances de perder o seu volante, ou danificá-lo, também são consideráveis, o que muitas vezes
pode acabar em estresse, discussões ou até mesmo, lagrimas.
Então, por que não evitar tudo isso e fazer suas apostas de uma forma muito mais simples, rápida e segura?
Com a Lottoland.com.br, apostar através de bolão, não poderia ser mais descomplicado! São apenas três
passos rumo ao sonho milionário:

1
Uma vez que todos os
membros do grupo tenham
assinado o contrato, o
gerente do bolão deverá
registrar uma conta em
Lottoland.com.br

2

3

Uma vez que o dinheiro
tenha sido coletado de
todos os participantes, o
gerente do bolão ficará
responsável por concluir
a aposta na loteria
desejada, em nome do
grupo.

Todos os possíveis ganhos
serão creditados na conta
do gerente do bolão, o qual
poderá solicitar um resgate
para sua conta bancária
pessoal, para posteriormente
dividir o prêmio entre os
demais membros do grupo.
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A necessidade de um contrato de adesão para
participação em bolão
Esta é uma história que se repete ao longo dos séculos. Amizades são
destruídas em disputas financeiras. E desde que estamos falando
aqui sobre ganhos provenientes de loteria, estamos falando sobre
muito dinheiro! Sendo assim, mais uma razão para uma boa dose de
precaução.

Garanta que
todas operações
do seu bolão
corram
perfeitamente

Tudo vem com Termos e Condições hoje em dia, e o seu grupo de bolão
não deverá ser uma exceção. Ter um contrato de adesão para participação
em bolão irá assegurar que as operações do grupo corram de uma forma
tranquila e ao mesmo tempo, protegerá cada membro do grupo no caso de
possíveis disputas sobre questões financeiras.

O contrato de adesão para participação em bolão
Na próxima página você encontrará um modelo de contrato para participação em bolões, que poderá auxiliálo a legalizar o seu próprio grupo de apostadores. Você poderá utilizá-lo como um guia para quando constituir
o seu próprio acordo. De fato, como cada grupo e cada situação apresenta as suas próprias particularidades,
talvez você prefira adicionar algumas cláusulas especiais.
Nosso conselho é ser claro, conciso, e ao mesmo tempo, o mais abrangente possível, para garantir que todas
as eventualidades estejam cobertas e que todas as partes compreendam plenamente os termos do acordo.
Por favor, note que este modelo é fornecido como sugestão e não poderá ser considerado como ‘prova
legal’. A Lottoland não aceita responsabilidades por quaisquer disputas que poderão surgir como resultado
da utilização deste documento. Se você tiver alguma questão específica com relação a formação e
legalização de um acordo coletivo para realização de apostas, sugerimos que primeiramente discuta o
assunto com um consultor jurídico.
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ACORDO DE BOLÃO
Identificação do bolão
Gerente do bolão (nome)
Vice-presidente do bolão (nome)
Data de Início				
Data de encerramento (se desejado)

Lista de participantes

MEMBROS

NOME DO APOSTADOR

CONTRIBUIÇÃO
POR SORTEIO
(COTA)

PERCENTUAL
DOS GANHOS

ASSINATURA

DATA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAGE 1 - PÁGINA 1 - CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM BOLÃO

FORMULÁRIO GRÁTIS

Cláusulas
Aqui você deve especificar as regras acordadas entre os membros do grupo, assim como informações
sobre como proceder em circunstâncias específicas, a fim de evitar futuras disputas e orientar em caso
de possíveis desentendimentos.
Datas de participação das apostas (sorteios):

Procedimento relativo à arrecadação de dinheiro:

No caso de um ou mais jogadores não efetuar o pagamento até a hora limite acordada:

Procedimento referente à solicitação de abandono do bolão:

Procedimento referente a manifestação do desejo de juntar-se ao bolão:
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FORMULÁRIO GRÁTIS

Sorte sempre.

