


ENTRE EM CONTATO COM SEU GERENTE DE CONTA PRINCIPAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES AS IMAGENS SÃO PARA FINS ILUSTRATIVOS, E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

O MONOPOLY Big Baller é um jogo estilo bingo 
totalmente novo – baseado num dos jogos de 
tabuleiro mais conhecidos do mundo.
Um jogo muito interessante, emocionante e 
envolvente, com vários multiplicadores que 
oferecem pagamentos muito maiores.
E para uma dose completa de diversão com 
MONOPOLY, entre no Jogo Bônus para acessar 
um tabuleiro virtual 3D do MONOPOLY, onde o 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
 A Realidade aumentada e em tempo 
real
 A Jogabilidade estilo bingo
 A Multiplicadores de sorte que au-
mentam os prêmios.

CURTA NOSSO MAIS NOVO PROGRAMA DE JOGOS AO VIVO MONOPOLY

MR. MONOPOLY andará pelo tabuleiro, coletando 
os prêmios multiplicadores para você.
O MONOPOLY Big Baller leva você a uma viagem 
de barco, em que a ação é centrada em torno de 
uma linda máquina de sorteio de bolas. Você vai 
acertando os números, completando as linhas, e 
o MR. MONOPOLY estará sempre a postos para 
acompanhar você!

RETORNO AO JOGADOR (IDEAL)
96,10%

RECURSOS DE MARKETING

VISÃO GERAL DO JOGO

PRÊMIOS

COMO JOGAR

DISPOSITIVOS

The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character as well as each of the distinctive elements of the board 
and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment. ©1935, 2022 Hasbro, Inc. All rights reserved.
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FAÇA SUA APOSTA
Faça uma aposta em uma a quatro cartelas de 
Sorte/Espaço livre. Após fazer uma aposta, a 
cartela da casa 5x5 na qual você apostou gera 
números que variam de 1 a 60.  
Você pode alternar cada cartela entre Cartela de 
sorte e Cartela de espaço livre.

CARTELA DE ESPAÇO LIVRE/SORTE
 • Cartela de Espaço livre: a casa central é um 

“espaço livre”, que serve como um número 
sorteado e aumenta as chances de completar 
uma linha.

 • Cartela de sorte: a casa central é garantida 
como um multiplicador, mas espaços livres 
podem ser adicionados à cartela depois.

O JOGO PRINCIPAL
Terminado o tempo de aposta, o MR. MONOPOLY 
puxará uma alavanca para aplicar marcas 
aleatórias (espaços livres) e multiplicadores em 
suas cartelas. A marca serve como um número 
sorteado. 

TIPOS DE MULTIPLICADORES DE SORTE
Os multiplicadores são ativados quando uma ou 
várias bolas sorteadas correspondem ao número 
contendo o multiplicador na cartela. 
Há três tipos de multiplicadores de Sorte: 
Padrão (pagamento multiplicado em qualquer 
linha que contenha esse número), de Linha 
(paga se você acertar essa linha) e Global 
(qualquer linha vencedora nesta cartela recebe o 
prêmio multiplicado, a linha não precisa conter o 
multiplicador). Veja abaixo uma descrição 
detalhada dos diferentes tipos de multiplicador.

COMO JOGAR

RECURSOS DE MARKETING

VISÃO GERAL DO JOGO

PRÊMIOS

COMO JOGAR

DISPOSITIVOS



ENTRE EM CONTATO COM SEU GERENTE DE CONTA PRINCIPAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES AS IMAGENS SÃO PARA FINS ILUSTRATIVOS, E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

BOLAS E NÚMEROS SORTEADOS
Após a adição de Espaços livres ou 
Multiplicadores às cartelas, o sorteio de bolas 
começa, em que 20 das 60 bolas numeradas são 
sorteadas pela máquina de sorteio. 
Se o número da bola sorteada corresponder a 
um número em qualquer uma de suas cartelas, 
uma marca é automaticamente aplicada a esse 
número.
As bolas sorteadas são exibidas na tela, incluindo 
quantas bolas ainda devem ser sorteadas. 
As bolas vermelhas foram marcadas em uma ou 
mais de suas cartelas. As bolas cinzas não 
correspondem a nenhum número em nenhuma 
de suas cartelas.
Se você completar uma ou mais linhas em sua 
cartela, você vencerá a aposta nessa cartela.
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O JOGO BÔNUS
Para participar no Jogo Bônus, faça uma aposta 
em “3 jogadas” ou “5 jogadas”. Terminado o 
tempo de aposta, os espaços livres aleatórios 
podem cair nos números das “3 jogadas” e “5 
jogadas”.
Se todos os números de qualquer ponto da 
aposta forem sorteados (três números exclusivos 
das “3 jogadas” e quatro números exclusivos das 

“5 jogadas”), o Jogo Bônus começará logo após 
o sorteio de todos os 20 números.
O Jogo Bônus acontece com dois dados. Se 
todos os números da cartela de “3 jogadas” 
forem sorteados, os dados serão jogados três 
vezes. Se todos os números da cartela de “5 
jogadas” forem sorteados, os dados serão 
jogados cinco vezes.  
Se forem sorteados todos os números de ambas 
as cartelas do Jogo Bônus, dois Jogos Bônus 
separados acontecerão, um após o outro.

O TABULEIRO DO MONOPOLY
O tabuleiro do MONOPOLY tem o mesmo layout 
do tabuleiro do MONOPOLY tradicional, mas 
cada propriedade tem um multiplicador 
associado. 
O Jogo Bônus começa com casas e hotéis 
aleatoriamente construídos em algumas 
propriedades, o que aumentará seus 
multiplicadores.
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ESPAÇOS NO TABULEIRO
Após jogar os dados, MR. MONOPOLY percorrerá 
o número correspondente de espaços no 
tabuleiro. Seus ganhos totais do Jogo Bônus 
serão exibidos e adicionados ao seu prêmio 
bônus.
Se MR. MONOPOLY parar na Sorte ou no Cofre, 
você poderá ganhar um prêmio em dinheiro 
aleatório ou receber uma remuneração.
Se MR. MONOPOLY parar no espaço “Vá para a 
cadeia”, ele vai se mover para o espaço da 
cadeia. Você deve tirar uma dupla nos dados 
para sair da cadeia. Ir para a cadeia e terminar o 
Jogo Bônus enquanto estiver na cadeia não afeta 
seus ganhos de bônus anteriores.
Você recebe uma jogada de dados extra se tirar 
uma dupla nos dados durante um Jogo Bônus 
normal.

IMPOSTO DE RENDA
O imposto de renda reduzirá seu ganho de bônus 
em 10%, e o Superimposto reduzirá seu ganho 
em 20%, caso seu ganho permita.

GANHOS
Quando MR. MONOPOLY passar por “GO”, todos 
os prêmios no tabuleiro são dobrados.
Quando não restar mais jogadas de dados, o 
Jogo Bônus termina, e todos os seus ganhos de 
bônus são pagos juntamente com seus ganhos 
(se houver) do jogo de Bingo.
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ELEMENTOS DA INTERFACE DO USUÁRIO

APOSTA EM TODAS AS CARTELAS
Faça uma aposta em todas as quatro cartelas 
de espaço livre ou de sorte simultaneamente. 

ALTERNAR CARTELAS
Clique para alternar entre uma cartela de 
espaço livre e uma cartela de sorte.

JOGO AUTOMÁTICO
Depois de fazer uma aposta, o Jogo 
Automático permite que você repita as 
mesmas apostas em um número selecionado 
de rodadas de jogo.

REPETIR
Repita sua última aposta em todas as 
cartelas de espaço livre ou de sorte 
compradas anteriormente.

CARTELA DE SORTE
A casa central é garantida como um 
multiplicador, mas espaços livres podem ser 
adicionados à cartela depois.

CARTELA DE JOGO BÔNUS 
Faça uma aposta no jogo bônus para ter uma 
oportunidade de participar. 

CARTELA DE ESPAÇO LIVRE
O centro é um “espaço livre”, que funciona 
como um número sorteado e aumenta as 
probabilidades de completar uma linha. Mais 
espaços livres podem ser adicionados depois. 
Os multiplicadores também podem ser 
adicionados à cartela depois.

RECURSOS DE MARKETING

VISÃO GERAL DO JOGO

PRÊMIOS

COMO JOGAR

DISPOSITIVOS



ENTRE EM CONTATO COM SEU GERENTE DE CONTA PRINCIPAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES AS IMAGENS SÃO PARA FINS ILUSTRATIVOS, E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

ELEMENTOS DA INTERFACE DO USUÁRIO

MULTIPLICADOR PADRÃO
Os multiplicadores padrão contêm o valor de 
10x ou 20x.
Se um número com um multiplicador Padrão 
for sorteado e esse número for parte da linha 
vencedora, seus ganhos nessa cartela serão 
multiplicados por esse valor. 

BOLAS SORTEADAS
Exibe as bolas sorteadas e seus números 
e mostra quantas bolas ainda faltam para 
serem sorteadas.
As bolas vermelhas foram marcadas em suas 
cartelas.
As bolas cinzas não correspondem a nenhum 
número em nenhuma de suas cartelas.

MULTIPLICADOR DE LINHA
Os multiplicadores de linha contêm o valor 
de 20x ou 50x.
Os multiplicadores de linha são pagos se 
você completar uma linha com os números 
especificados. Os prêmios da sua cartela 
serão multiplicados pelo valor do 
multiplicador.

MULTIPLICADOR GLOBAL
Os multiplicadores globais contêm o valor de 
x2 ou x3.
Se você tirar um número com um 
multiplicador global e obtiver uma ou mais 
linhas vencedoras, seu prêmio para esta 
cartela será multiplicado pelo valor desse 
multiplicador.
Os multiplicadores globais multiplicam todos 
os outros multiplicadores (incluindo 
multiplicadores de Linha e Padrão).
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APOSTA PRÊMIO
Cartela de Espaço 
livre 2-39:1 por linha

Cartela de Sorte 2-199:1 por linha

3 jogadas Jogo Bônus

5 jogadas Jogo Bônus

PRÊMIO

PORCENTAGEM TEÓRICA DE 
PAGAMENTO
Ideal: 96,10%
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Todas as nossas imagens e os recursos de jogo do MONOPOLY Big Baller podem ser baixados em nossa área do cliente:
https://clientarea.evolution.com/
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