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Consulta tots els números
premiats de la Grossa de Sant Jordi
El primer premi, el 71.606 de la sèrie 33, dona 200.000 euros per bitllet

Tots els premis de la Grossa de Sant Jordi | La Grossa

La Grossa de Cap d'Any ha estat el 71.606 de la sèrie 33. El premi està dotat amb 200.000 euros
per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat.
El sorteig ha repartit els premis que pots consultar a continuació:
[despiece]Tots els premis de la Grossa de Cap d'Any
Grossa (200.000 euros per bitllet): 71606 (sèrie 33).
Primer premi (50.000 euros): 71606 (excepte la sèrie 33).
Segon premi (20.000 euros): 70301.
Tercer premi (10.000 euros): 68435.
Aproximacions, reintegrament i xifres coincidents.
- Comprova si el teu número de la Grossa té premi
(https://www.loteriesdecatalunya.cat/resultats/grossa/) [/despiece]
(https://www.loteriadecatalunya.cat/jocs/grossa/)
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Com puc cobrar el premi? Els premiats amb fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol
punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en
un màxim de 48 hores. En els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya es
podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros i, a qualsevol oficina de CaixaBank, els
premis des de 50 euros.
En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per internet, els premis es rebran directament al
moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros,
directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de
Catalunya.
Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins tres mesos després del sorteig
a la seu de Loteries de Catalunya. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet
original de La Grossa de Sant Jordi.
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