
 
 

Przedpłacona karta Skrill MasterCard® Warunki i zasady  

Niniejsze warunki i zasady obowiązują w odniesieniu do karty Skrill i stanowią uzupełnienie 

Warunków korzystania i Polityki prywatności zawartej w "Warunkach korzystania" z rachunku Skrill 

(https://www.skrill.com/pl/siteinformation/terms‐conditions/). Użytkownik musi je uważnie 

przeczytać i zachować kopię do wglądu w przyszłości. 

1. Definicje 

1.1 "Roczna opłata członkowska za kartę" oznacza roczną opłatę za korzystanie z karty Skrill w 

wysokości określonej w zakładce "Opłaty" na stronie Karta przedpłacona Skrill w naszej witrynie.  

1.2 "Dzień roboczy" oznacza każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt obchodzonych 

w Anglii i Walii.  

1.3 "Wydawca karty" oznacza Paysafe Financial Services Limited, Compass House, Vision Park, 

Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.  

1.4 "Okres możliwości odstąpienia od umowy" ma znaczenie określone w punkcie 6.4.  

1.5 "Zbliżeniowa" oznacza funkcję płatniczą, która umożliwia dokonanie płatności poprzez dotknięcie 

kartą Skrill czytnika terminalu w punkcie sprzedaży.   

1.6 "Opłaty" oznaczają opłaty, którymi użytkownik jest obciążany za korzystanie z naszych usług. 

1.7 "Znak akceptacji MasterCard" oznacza znak marki MasterCard International, Inc. zgodnie z 

opisem na stronie http://www.mastercardbrandcenter.com który jest wykorzystywany do 

wszystkich zastosowań oznaczających akceptację. 

1.8 "Rachunek Skrill" oznacza zarejestrowany rachunek użytkownika do obsługi transakcji 

elektronicznych otwarty u nas zgodnie z naszymi Warunkami korzystania.   

1.9 “Dane identyfikacyjne rachunku Skrill" oznaczają następujące informacje: dane karty Skrill 

użytkownika (numer karty, data ważności i kod CVV), PIN użytkownika, dane użytkownika do 

logowania do rachunku Skrill, identyfikator zabezpieczeń użytkownika, pytania bezpieczeństwa wraz 

z odpowiedziami, dane uwierzytelniające rachunku Skrill oraz informacje dotyczące rachunku Skrill 

użytkownika.  

1.10 "Karta Skrill" oznacza kartę przedpłaconą Skrill MasterCard® wydaną użytkownikowi.  

1.11 "Warunki i zasady" oznaczają warunki i zasady korzystania z karty Skrill. 

1.12 "Warunki korzystania" oznaczają warunki i zasady dostępne na stronie 

https://www.skrill.com/pl/siteinformation/terms‐conditions/, które określają sposób korzystania 

przez użytkownika z jego rachunku Skrill.  

1.13 "Limity transakcji" mają znaczenie określone w punkcie 4.2.  

1.14 "My, nam, nasze, Skrill" oznacza spółkę Skrill Limited (numer rejestracji 4260907), która jest 

zarejestrowana pod adresem Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Wielka Brytania.  

1.15 "Strona internetowa" oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.skrill.com.  

1.16 "Użytkownik" oznacza osobę o imieniu i nazwisku umieszczonym na karcie Skrill. 



 
 

2. Karta Skrill 

2.1 Użytkownik może korzystać z karty Skrill  w dowolnym miejscu, na którym widnieje Znak 

akceptacji MasterCard, łącznie ze sklepami, restauracjami, internetem lub telefonem.  Może również 

korzystać z karty Skrill za granicą. Przed przystąpieniem do korzystania z karty Skrill należy się 

upewnić, czy została ona aktywowana oraz czy znajduje się na niej wystarczająca ilość środków 

(patrz część 3).  Po upływie daty ważności karty Skrill użytkownik nie może z niej korzystać.  

2.2 Karta Skrill nie jest ani kartą debetową ani kredytową.  

2.3 Karta Skrill jest wydawana przez Wydawcę kart zgodnie z licencją MasterCard International Inc. 

Karta jest własnością wydawcy kart. 

3. Składanie wniosku i aktywacja karty Skrill 

3.1 Aby złożyć wniosek o kartę Skrill użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać 

zameldowanie na terenie kraju należącego do Jednolitego obszaru płatności w euro lub w 

określonych dozwolonych krajach.  Użytkownik musi nam udostępnić swoje dane osobowe i adres, 

jeśli te informacje nie zostały nam udostępnione wcześniej w powiązaniu z rachunkiem Skrill. 

Możemy się zwrócić do użytkownika z prośbą o dostarczenie dokumentu potwierdzającego jego 

tożsamość i adres oraz możemy przeprowadzać regularne kontrole elektroniczne, weryfikując dane 

użytkownika przy pomocy agencji informacji kredytowej lub innych operatorów oferujących usługi w 

zakresie weryfikacji tożsamości.  Kontrole przy pomocy agencji informacji kredytowej są 

przeprowadzane wyłącznie na potrzeby weryfikacji i nie mają na celu uzyskania oceny kredytowej. 

Akceptując niniejsze warunki i zasady przy składaniu wniosku oraz posiadając i korzystając z karty 

Skrill (po zatwierdzeniu i wydaniu jej użytkownikowi), użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzanie 

przez nas takich kontroli według naszego uznania.     

3.2 Karta Skrill użytkownika może zostać wydana w walucie EUR, USD, GBP lub PLN, przy czym 

użytkownik zostanie poproszony o wybranie jednej z niżej wymienionych walut podczas składania 

wniosku.   

3.3 Wniosek użytkownika zostanie sprawdzony tak szybko jak to będzie możliwe.  Decyzję o wydaniu 

użytkownikowi karty Skrill podejmujemy wyłącznie według własnego uznania. Jeśli wniosek 

użytkownika o kartę Skrill został zatwierdzony, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wysłać 

użytkownikowi kartę Skrill w ciągu 15 dni roboczych. Jednakże, w niektórych przypadkach 

dostarczenie karty Skrill może potrwać dłużej.  

3.4 Użytkownik musi podpisać kartę Skrill na odwrocie karty bezpośrednio po jej otrzymaniu.  

3.5 Aby aktywować kartę Skrill, użytkownik musi odwiedzić naszą stronę internetową i postępować 

zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi aktywacji.  

3.6 Przy składaniu wniosku o kartę Skrill użytkownik będzie musiał zaakceptować niniejsze warunki i 

zasady, aby karta Skrill mogła zostać wydana.   Korzystając z karty Skrill użytkownik zobowiązuje się 

przestrzegać w sposób ciągły niniejszych Warunków i zasad (zawsze zgodnie z częścią 10 poniżej) 

4. Środki dostępne za pośrednictwem karty Skrill 

4.1 Karta Skrill oferuje dostęp do środków zgromadzonych na rachunku Skrill użytkownika i nie 

posiada odrębnego salda. 



 
 
4.2 Użytkownik nie może wydać ani wypłacić więcej środków niż posiada w danej chwili na rachunku 

Skrill lub niż to określają limity dotyczące dodawania, płatności i wypłacania środków ("Limity 

transakcji") z rachunku Skrill lub Limity transakcji karty Skrill, w zależności od tego, które są niższe.  

4.3 Limity transakcji rachunku Skrill zależą od różnych czynników, tj. kraj zamieszkania, status 

weryfikacji rachunku Skrill oraz inne czynniki stosowane przez nas do określania takich limitów od 

czasu do czasu według własnego uznania.     Limity transakcji można sprawdzić w Ustawieniach 

rachunku Skrill.  

4.4 Limity transakcji są podawane w walucie EUR, ale jeśli karta Skrill użytkownika został wydana w 

innej walucie, kwota tych limitów zostanie przeliczona z zastosowaniem obowiązujących w danej 

chwili kursów wymiany, które można sprawdzić online na stronie "Opłaty" w naszej witrynie 

internetowej, a które są regularnie aktualizowane przez cały dzień. Zmiany w kursach wymiany mogą 

zostać wprowadzone natychmiast bez powiadomienia.  

4.5 Jeśli z jakiegokolwiek powodu transakcja, którą zrealizował użytkownik za pomocą karty Skrill 

doprowadzi do powstania ujemnego salda na rachunku Skrill, użytkownik musi niezwłocznie zasilić 

rachunek Skrill dodatkowymi środkami, aby pokryć ujemne saldo.   Zastrzegamy sobie prawo do 

podjęcia dodatkowych kroków, tj. żądanie i egzekwowanie płatności od użytkownika w sytuacji, gdy 

zaistnieje potrzeba pokrycia ujemnego salda.  

5. Korzystanie z karty Skrill 

5.1 Transakcje zrealizowane przez użytkownika za pomocą karty Skrill muszą być przez niego 

autoryzowane:  

(a) przy korzystaniu z urządzenia typu CHIP and PIN poprzez wprowadzenie kodu PIN;  

(b) przy realizacji płatności przy pomocy paska magnetycznego poprzez podpisanie pokwitowania 

otrzymanego od partnera handlowego; lub   

(c) przy korzystaniu z opcji płatności zbliżeniowej (jeśli jest ona dostępna dla danej karty Skrill) 

poprzez dotknięcie kartą Skrill czytnika z funkcją zbliżeniową.  

Użytkownik nie może wycofać autoryzacji po wprowadzeniu kodu PIN lub podpisaniu pokwitowania 

partnera handlowego bądź po zbliżeniu karty Skrill do czytnika z funkcją zbliżeniową.  

5.2 Transakcje internetowe muszą być autoryzowane przez użytkownika poprzez wprowadzenie 

danych jego karty Skrill zgodnie z prośbą sprzedawcy. Zazwyczaj oznacza to podanie numeru karty 

Skrill, imienia i nazwiska widniejącego na karcie Skrill, daty ważności karty Skrill oraz w wielu 

wypadkach kodu CVC umieszczonego na odwrocie karty. Użytkownik nie może cofnąć autoryzacji po 

zakończeniu transakcji.   

5.3 Użytkownik musi się zawsze upewnić, czy ma na rachunku dostępne środki, aby pokryć wartość 

transakcji oraz obowiązujące opłaty.  

5.4 Po autoryzacji transakcji środki na rachunku Skrill, do których użytkownik ma dostęp za pomocą 

karty Skrill zostaną pomniejszone o kwotę transakcji oraz obowiązujące opłaty.   Zgodnie z poniższym 

paragrafem  przetwarzanie potrącenia kwoty transakcji z rachunku Skrill może potrwać dłużej. Aby 

sprawdzić dostępne środki, należy się zalogować do rachunku Skrill i sprawdzić "dostępny balans". 



 
 
5.5 Jeśli karta Skrill użytkownika została wydana w innej walucie niż waluta rachunku Skrill 

użytkownika, użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za wymianę waluty za każdą 

transakcję. Więcej szczegółów można znaleźć w części 11 (Opłaty) poniżej.  

5.6 Historię transakcji można sprawdzić po zalogowaniu do rachunku Skrill. 

6. Anulowanie i wygaśnięcie karty Skrill oraz rozwiązanie umowy 

6.1 Karta Skrill traci ważność wraz z datą upływu ważności umieszczonej na ostatnie karcie Skrill 

użytkownika lub w innym czasie, o czym użytkownik zostanie powiadomiony. Po upływie daty 

ważności karty Skrill użytkownik nie może z niej korzystać.  

6.2 Przed upływem daty ważności karty Skrill możemy udostępnić użytkownikowi nową kartę lub 

skontaktować się z użytkownikiem z zapytaniem o to, czy potrzebuje nowej karty. Przed 

przystąpieniem do korzystania z karty użytkownik musi się upewnić, czy posiada na rachunku Skrill 

wystarczające środki, aby pokryć Roczną opłatę członkowską za kartę.  Zastrzegamy sobie prawo do 

odmowy ponownego wydania karty użytkownikowi.   

6.3 Na potrzeby niniejszych Warunków i zasad nowa karta stanie się kartą Skrill użytkownika w 

chwili, gdy użytkownik ją otrzyma lub gdy jego dotychczasowa karta Skrill straci ważność, w 

zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.   

6.4 Użytkownik może anulować kartę Skrill w ciągu czternastu (14) dni po jej otrzymaniu. Ten 

czternastodniowy okres jest znany jako "Okres możliwości odstąpienia od umowy". Jeśli użytkownik 

anuluje kartę w okresie możliwości odstąpienia od umowy, zostanie mu zwrócona opłata wstępna.   

6.5 Użytkownik może również anulować kartę Skrill w dowolnym momencie po upływie 

czternastodniowego okresu możliwości anulowania karty. Jednakże, Roczna opłata członkowska za 

kartę na rok, w którym dokonano anulowania karty nie zostanie mu zwrócona.  

6.6 Użytkownik może natychmiast anulować kartę Skrill, korzystając z narzędzi dostępnych w 

zakładce "Karta przedpłacona Skrill" lub dzwoniąc do działu obsługi klienta pod numer +44 (0) 203 

308 2520. Użytkownik może również anulować kartę Skrill, wysyłając do nas wiadomość za 

pośrednictwem zakładki "Skontaktuj się z nami" na naszej stronie internetowej.  Jednakże, 

anulowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej nie wchodzi w życie ze skutkiem 

natychmiastowym i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w anulowaniu. 

6.7 Niniejsze Warunki i zasady automatycznie przestają obowiązywać bez wcześniejszego 

powiadomienia w następujących okolicznościach:   

(a) anulowanie karty Skrill; lub  

(b) zamknięcie rachunku Skrill powiązanego z kartą Skrill. 

6.8 Możemy rozwiązać niniejszą umowę z jakiegokolwiek powodu, powiadamiając o tym 

użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.   

6.9 Po wygaśnięciu lub anulowaniu karty Skrill lub rozwiązaniu niniejszej umowy użytkownik nie 

może korzystać z karty Skrill i musi ją zniszczyć, przecinając chip oraz pasek magnetyczny na karcie. 

Użytkownik musi dołożyć wszelkich rozsądnych starań, aby pozbyć się karty Skrill w bezpieczny 

sposób tak, aby żadna inna osoba nie weszła w posiadanie numeru jego karty Skrill lub kodu 

bezpieczeństwa.  



 
 
6.10 Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 6.4, po rozwiązaniu niniejszej umowy 

użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych, które już zostały wydane  na 

transakcje, które użytkownik zaakceptował lub jakichkolwiek opłat za korzystanie z karty Skrill przed 

rozwiązaniem umowy. 

6.11 Karta Skrill użytkownika może zostać zawieszona, zablokowana lub dostęp do niej może zostać 

ograniczony w inny sposób w dowolnej chwili oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec 

użytkownika, jeśli:   

(a) mamy uzasadnione powody, aby podejrzewać, że doszło do oszustwa, niewłaściwego 

wykorzystania lub innego rodzaju naruszenia bezpieczeństwa w powiązaniu z kartą Skrill 

użytkownika;    

(b) użytkownik naruszył niniejsze Warunki i zasady lub Warunki korzystania; lub  

(c) musimy podjąć określone działania, aby postępować zgodnie z przepisami.  

Użytkownik zostanie powiadomiony o zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu jego karty Skrill 

oraz o powodach takiego działania z wyprzedzeniem lub, jeśli to nie jest możliwe, natychmiast po 

zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu, o ile nie będzie to naruszać obowiązujących środków 

bezpieczeństwa lub nie będzie to niezgodne z prawem. Aktywujemy ponownie kartę Skrill 

użytkownika lub wymienimy ją na nową tak szybko jak to będzie możliwe po tym, jak powody 

zawieszenia i/lub ograniczenia przestaną istnieć.  

7. Przechowywanie karty Skrill w bezpiecznym miejscu 

7.1 Użytkownik powinien traktować kartę Skrill jak gotówkę i przez cały czas przechowywać ją w 

bezpiecznym miejscu. Karta Skrill stanowi osobistą własność użytkownika i użytkownik nie może 

zezwolić innym osobom na korzystanie z niej.    

7.2 Użytkownik otrzyma PIN do karty fizycznej i musi go przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

Użytkownik musi zachować PIN w tajemnicy i nie może go nikomu ujawniać.  Jeżeli użytkownik jest 

przekonany, że PIN do jego karty został lub mógł zostać ujawniony lub w inny sposób przechwycony, 

musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki, dzwoniąc do działu ds. utraty lub kradzieży 

dostępnego przez 24 godziny na dobę pod numerem telefonu +44 (0) 203 308 2530.  

7.3 Zalecamy regularne sprawdzanie salda na rachunku Skrill oraz historii transakcji przez internet na 

naszej stronie internetowej. Użytkownik musi nas informować o wszelkich transakcjach, których nie 

rozpoznaje zgodnie z częścią 8 poniżej.  

7.4 W sytuacji gdy karta Skrill użytkownika zostanie zgubiona lub skradziona lub użytkownik 

podejrzewa, że jego karta Skrill została wykorzystana przez inną osobę, użytkownik musi nas o tym 

powiadomić bez zbędnej zwłoki, dzwoniąc do działu ds. utraty i kradzieży dostępnego przez 24 

godziny na dobę pod numerem +44 (0) 203 308 2530 celem umożliwienia nam anulowania karty 

Skrill. Użytkownik może również zgłosić utratę lub kradzież karty Skrill przy pomocy zakładki "Karta 

przedpłacona Skrill" na stronie internetowej. Wszelkie opóźnienia mogą poskutkować obciążeniem 

użytkownika za wszelkie straty wynikające z zajścia. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego karta Skrill 

została wykorzystana przez kogoś innego, powinien również zgłosić incydent policji. 

8. Odpowiedzialność użytkownika i zwrot środków 



 
 
8.1  W sytuacji, gdy użytkownik jest przekonany, że utracił jakiekolwiek dane identyfikacyjne 

dotyczące swojego rachunku Skrill lub że zostały one skradzione, lub w razie nieautoryzowanej 

transakcji lub transakcji, która nie została zrealizowana lub została zrealizowana nieprawidłowo, 

użytkownik musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki lub nie później niż w ciągu 13 

miesięcy od daty obciążenia rachunku, korzystając z zakładki “Skontaktuj się z nami” na naszej 

stronie internetowej lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu +44 (0) 

203 308 2520. Na naszą prośbę użytkownik musi również napisać do nas w ciągu siedmiu dni, 

aby potwierdzić utratę, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie karty. 

 

8.2 Z zastrzeżeniem postanowień części 8.3 oraz 8.4 użytkownik ma prawo do zwrotu środków w 

wysokości kwoty nieautoryzowanej transakcji lub transakcji nieprawidłowo przez nas 

zrealizowanej oraz, w zależności od przypadku, do przywrócenia swojego rachunku Skrill do 

statusu sprzed nieautoryzowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej transakcji pod warunkiem, że 

użytkownik powiadomił nas o danej transakcji bez zbędnej zwłoki oraz w każdym przypadku nie 

później niż w ciągu 13 miesięcy po dacie obciążenia rachunku (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie 

udało nam się dostarczyć lub udostępnić użytkownikowi informacji o transakcji). Wszelkie 

opóźnienia w powiadomieniu mogą poskutkować obciążeniem użytkownika za wszelkie straty 

wynikające z zajścia. 

 

 

8.3 Z zastrzeżeniem postanowień części 8.4 użytkownik ponosi odpowiedzialność w wysokości do 50 

£ (lub równoważnej sumy w walucie lokalnej) za wszelkie straty wynikłe z nieautoryzowanej 

transakcji, do której doszło w niżej wymienionych okolicznościach: 

 

(a)  wykorzystanie karty Skrill lub danych identyfikacyjnych rachunku Skrill w sytuacji, gdy 
zostały one utracone lub skradzione; lub  

 

(b) w sytuacji, gdy użytkownik nie przechowywał danych identyfikacyjnych do rachunku Skrill w 
bezpieczny sposób.  

 

8.4 Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione w powiązaniu z 
nieautoryzowaną transakcją, jeśli dołożył należytych starań, aby zabezpieczyć swoją kartę Skrill 

oraz dane identyfikacyjne rachunku Skrill przed zagrożeniem utratą lub kradzieżą oraz jeśli po 

uzyskaniu informacji o nieautoryzowanej transakcji lub utracie lub kradzieży karty Skrill lub 

danych identyfikacyjnych rachunku Skrill użytkownik niezwłocznie nas o tym poinformował. 

Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za straty, które wynikną po poinformowaniu nas o 

podejrzeniach dotyczących kradzieży lub nieautoryzowanego wykorzystania karty Skrill lub 

danych identyfikacyjnych rachunku Skrill użytkownika, tak jak zostało to określone w części 8.1. 

 

8.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wynikłe w powiązaniu z 
nieautoryzowaną transakcją w sytuacji, gdy: 

i. użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach; 

ii. użytkownik celowo lub poprzez rażące zaniedbanie naruszył bezpieczeństwo rachunku Skrill 

(na przykład, postępując niezgodnie z postanowieniami części 8); lub 



 
 

iii. użytkownik udostępnił dane identyfikacyjne swojego rachunku Skrill innej osobie, która 
wykorzystuje te dane do realizacji transakcji. 

W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi rozsądnymi 

kosztami jakie poniesiemy podejmując kroki mające na celu wstrzymanie korzystania z karty Skrill lub 

rachunku Skrill użytkownika oraz odzyskanie należnych środków pieniężnych.  

8.6.1 Z zastrzeżeniem postanowień części 8.6.2. użytkownikowi może przysługiwać prawo do 

ubiegania się o zwrot kosztów transakcji w sytuacji, gdy przy autoryzacji nie wymieniona została 

określona kwota transakcji oraz gdy kwota transakcji przekroczyła kwotę, której można było 

oczekiwać w sposób racjonalnie uzasadniony, mając na uwadze wcześniejszy schemat wydatków, 

niniejsze Warunki i zasady oraz okoliczności transakcji.   

8.6.2 Niezależnie od postanowień części 8.1, domaganie się zwrotu w okolicznościach określonych w 

części 8.6.1 nie zostanie zaakceptowane w sytuacji, gdy:  (a) użytkownik udzielił nam bezpośredniej 

zgody na realizację płatności oraz informacje dotyczące płatności zostały nam udostępnione lub 

dostarczone przez płatnika przynajmniej cztery (4) tygodnie przed datą transakcji; (b) użytkownik 

złożył roszczenie później niż po upływie ośmiu (8) tygodni po dacie obciążenia karty Skrill, z 

zastrzeżeniem postanowień części 8.3 oraz 8.4.  

8.7 Użytkownik zaakceptował, że zamierzony odbiorca transakcji zrealizowanej za pomocą jego 

rachunku Skrill nie musi akceptować transakcji. W sytuacji, gdy zamierzony odbiorca odrzuci 

transakcję z rachunku Skrill użytkownika, kwota transakcji zostanie ponownie przypisana do 

rachunku Skrill użytkownika i nie zostaną naliczone żadne opłaty.  

8.8 Jeżeli użytkownik otrzyma na rachunek Skrill środki, których nie jest zamierzonym odbiorcą, 

mamy prawo do usunięcia tych środków z jego rachunku Skrill. 

9. Nasza odpowiedzialność    

Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że dany sprzedawca 

zaakceptuje kartę Skrill użytkownika lub że autoryzujemy każdą transakcję. Może to być 

spowodowane problemami w systemie, czynnikami znajdującymi się poza naszym zasięgiem lub 

obawami z naszej strony o niewłaściwe wykorzystanie karty Skrill.  Odpowiednio, nie ponosimy 

żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy sprzedawca nie akceptuje karty Skrill lub jeśli nie 

autoryzujemy transakcji lub jeśli anulujemy bądź zawiesimy korzystanie z karty Skrill w zakresie 

dozwolonym zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami oraz obowiązującymi przepisami. O ile 

przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie 

straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku całkowitego lub częściowego skorzystania 

lub braku możliwości skorzystania z karty Skrill lub skorzystania z karty Skrill przez inne osoby. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za straty lub wydatki poniesione przez użytkownika w związku z 

przestrzeganiem przez nas wymogów prawnych i regulacyjnych.  W sytuacji, gdy użytkownik nie 

korzysta z karty Skrill zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami lub gdy odkryjemy, że użytkownik 

korzysta z karty Skrill w sposób niezgodny z prawem, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 

użytkownika wszelkimi rozsądnymi kosztami poniesionymi przez nas przy podejmowaniu kroków 

mających na celu powstrzymanie użytkownika przed korzystaniem z karty Skrill oraz odzyskanie 

środków pieniężnych należnych w wyniku działań użytkownika.  

10. Zmiany w Warunkach i zasadach 



 
 
10.1 Aktualna wersja Warunków i zasad korzystania z karty Skrill jest zawsze dostępna na naszej 

stronie internetowej. Możemy zmieniać te warunki w dowolnym czasie. Użytkownik musi zostać 

poinformowany o wszelkich zmianach drogą mailową. O ile w sposób wyraźny nie określimy innej 

daty wejścia w życie, zmiany wejdą w życie w ciągu dwóch (2) miesięcy po poinformowaniu o nich 

użytkownika, o ile użytkownik nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych 

zmian, zanim wejdą one w życie.   W tym przypadku zastrzegamy sobie prawo do anulowania karty 

Skrill użytkownika, informując go o tym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Nie ma to wpływu na 

prawo użytkownika do anulowania karty Skrill w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych 

opłat związanych z anulowaniem.  

10.2 Zmiany w limitach wydatków dotyczących karty Skrill, które musimy wprowadzić, aby spełnić 

wymogi prawne nie są uważane za zmiany niniejszych Warunków i zasad i dlatego nie musimy o nich 

informować użytkownika z wyprzedzeniem.   Użytkownik może zawsze sprawdzić limity wydatków, 

logując się do rachunku Skrill. 

11. Opłaty  

11.1 Opłaty dotyczące karty Skrill zostały określone na stronie "Opłaty" w naszej witrynie 

internetowej.  

11.2 Opłaty zostaną potrącone z salda rachunku Skrill użytkownika. Opłaty są podawane w walucie 

EUR, ale jeśli karta Skrill użytkownika została wydana w innej walucie, kwota tych opłat zostanie 

przeliczona z zastosowaniem obowiązujących w danej chwili kursów wymiany, które można 

sprawdzić online na stronie "Opłaty" w naszej witrynie internetowej, a które są regularnie 

aktualizowane przez cały dzień. Zmiany w kursach wymiany mogą zostać wprowadzone natychmiast 

bez powiadomienia.  

W sytuacji, gdy użytkownik korzysta z karty Skrill w bankomacie, może również ponosić 

obowiązujące opłaty oraz podlegać zasadom dotyczącym dopłat oraz przepisom dotyczącym 

określonych bankomatów lub innych instytucji bądź stowarzyszeń finansowych.  

11.3 W sytuacji, gdy użytkownik realizuje transakcję, która wymaga jednego lub większej liczby 

przeliczeń walutowych (na przykład w związku z tym, że jego karta Skrill lub rachunek Skrill jest 

prowadzony w innej walucie niż waluta sprzedawcy), obciążymy użytkownika opłatą za wymianę 

waluty, która jest wyświetlona w zakładce "Opłaty" na naszej stronie internetowej i która jest 

wyrażona jako odsetek obowiązujący dodatkowo poza opłatą manipulacyjną.  

11.4 Kurs wymiany obowiązujący w odniesieniu do każdej transakcji jest określany przez MasterCard 

i zależy od czasu, w którym transakcja jest realizowana za pośrednictwem systemu MasterCard.  To z 

kolei zależy od czasu, w którym bank przyjmujący odbiorcy przekaże transakcję do płatności przez 

nas.  Faktycznie zastosowany kurs wymiany zostanie wyświetlony w historii transakcji rachunku Skrill 

po przetworzeniu transakcji.  

12. Dane użytkownika 

Użytkownik musi nam jak najszybciej udostępnić informacje o zmianie swojego imienia i nazwiska, 

adresu i numeru telefonu lub adresu e‐mail, korzystając z danych dostępnych w zakładce "Skontaktuj 

się z nami" na naszej stronie internetowej.  W sytuacji, gdy skontaktujemy się z użytkownikiem w 

powiązaniu z jego kartą Skrill, na przykład w celu powiadomienia go o anulowaniu jego karty Skrill 

lub zwrócenia mu środków pieniężnych czekiem, wykorzystamy do tego celu najnowsze dane 



 
 
dostarczone nam przez użytkownika. Wszelkie maile wysłane do użytkownika będą traktowane jako 

otrzymane natychmiast po ich wysłaniu, o ile w ciągu 24 godzin nie otrzymamy informacji o 

niedoręczeniu wskazującej na to, że e‐mail nie został przekazany.   Nie ponosimy odpowiedzialności 

w sytuacji, gdy dane kontaktowe użytkownika uległy zmianie i użytkownik nas o tym nie 

poinformował.  

13. Ochrona danych 

13.1 Składając wniosek o oraz korzystając z karty Skrill użytkownik potwierdza, że możemy 

wykorzystać jego dane osobowe w zgodzie z nasza Polityką prywatności.  Nasza Polityka prywatności 

została określona na naszej stronie internetowej i zawiera ona informacje o danych osobowych, 

które gromadzimy, sposobie ich wykorzystania oraz udostępniania.  

13.2 Korzystając z karty Skrill u sprzedawców lub w innym miejscu w celu realizacji płatności lub 

wypłaty gotówki użytkownik akceptuje, że jego dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z 

wymogami dotyczącymi realizacji płatności w zgodzie z wymogami regulacyjnymi oraz zasadami 

MasterCard. W zależności od tego, gdzie użytkownik korzysta z karty Skrill może to obejmować 

przetwarzanie jego danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

14. Spory ze sprzedawcami  

Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty lub usługi zakupione przez użytkownika przy pomocy 

karty Skrill. Wszelkie spory muszą być kierowane bezpośrednio do partnera handlowego, który 

dostarczył określone produkty lub usługi. Po dokonaniu zakupu przy pomocy karty Skrill nie jesteśmy 

w stanie powstrzymać transakcji. Jednakże, w sytuacji, gdy użytkownik skorzystał z karty Skrill, aby 

kupić produkty lub usługi, może złożyć reklamację u partnera handlowego, jeśli produkty lub usługi 

nie spełniają jego oczekiwań, nie zostały dostarczone, zostały dostarczone tylko częściowo lub nie są 

zgodne z opisem dostawcy. Użytkownik musi nas powiadomić o zaistniałym sporze w ciągu 60 dni od 

daty zakupu i zwrot pieniędzy na rachunek użytkownika nastąpi jedynie w sytuacji, gdy zostanie 

zabezpieczony przez partnera handlowego. W sytuacji, gdy użytkownik złoży wniosek o zwrot 

pieniędzy, przysługuje nam prawo do obciążenia go wszelkimi opłatami, które poniesiemy w trakcie 

dochodzenia roszczenia oraz do obciążenia rachunku Skrill użytkownika kwotą należnych opłat.  

15. Komunikacja 

15.1 W razie pytań dotyczących karty Skrill użytkownik może się z nami skontaktować za pomocą 

zakładki "Skontaktuj się z nami" na naszej stronie internetowej. Postaramy się odpowiedzieć na 

zapytanie użytkownika w jak najkrótszym czasie. Jeśli użytkownik chce się z nami skontaktować w 

inny sposób, może skorzystać z linii obsługi klienta dostępnej pod numerem +44 (0) 203 308 2520 lub 

może się z nami skontaktować drogą pocztową pod adresem: 

Skrill Limited 

Level 27 

25 Canada Square 

London E14 5LQ 

Wielka Brytania 

 

Linia działu obsługi klienta jest usługą płatną. Wszelkie powiadomienia i komunikaty dotyczące karty 

Skrill użytkownika są dostarczane użytkownikowi w ten sam sposób, o ile nie zostało to określone 



 
 
inaczej w niniejszych Warunkach i zasadach. Użytkownik musi posiadać ważny adres e‐mail oraz 

dostęp do internetu, aby komunikować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

15.2 Niniejsze Warunki i zasady zostały stworzone w języku angielskim i wszystkie komunikaty oraz 

powiadomienia zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami będą prowadzone w języku angielskim.  

16. Skargi 

W sytuacji, gdy użytkownik nie jest zadowolony z karty Skrill lub sposobu zarządzania nią bądź ma 

inne skargi dotyczące swojej karty Skrill, może się z nami skontaktować za pomocą zakładki 

"Skontaktuj się z nami" na naszej stronie internetowej, zadzwonić do nas pod numer telefonu +44 (0) 

203 308 2520 lub napisać do nas na następujący adres: 

Skrill Limited 

Level 27 

25 Canada Square 

London E14 5LQ 

Wielka Brytania 

 

Po skontaktowaniu się z nami zajmiemy się niezwłocznie zgłoszonym do nas problemem.  

Postaramy się rozwiązać wszystkie zgłoszenia w szybki i uczciwy sposób oraz powiadomić 

użytkownika o podjętych krokach.  W sytuacji, gdy użytkownika nie satysfakcjonuje wynik 

rozpatrzenia jego zgłoszenia może złożyć skargę do do Pełnomocnika ds. finansowych pod adresem 

Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 or 0300 

123 9123 i adres e‐mail: complaint.info@financial‐ombudsman.org.uk. Więcej szczegółów można 

znaleźć w naszej broszurze dotyczącej skarg lub można je uzyskać od naszego zespołu ds. obsługi 

klienta.   

17. Kompensacja 

Karta Skrill jest elektronicznym produktem płatniczym i chociaż jest to produkt regulowany przez 

urząd Financial Conduct Authority, nie jest objęty gwarancją programu Financial Services 

Compensation Scheme. Nie jest dostępny żaden inny program umożliwiający pokrycie strat 

powiązanych z kartą Skrill.   Oznacza to, że w sytuacji, gdy spółka Paysafe Financial Services Limited 

lub my stracimy płynność środki pieniężne użytkownika stracą wartość i staną się bezużyteczne, w 

wyniku czego użytkownik może stracić swoje pieniądze.  

18. Przeniesienie praw 

Niniejsze warunki i zasady odnoszą się do użytkownika, który nie może przenosić lub w inny sposób 

przekazywać swoich praw i obowiązków z nich wynikających. Skrill może przenosić, przekazywać lub 

podzlecać nasza prawa i obowiązki zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami innym firmom w 

dowolnym czasie, powiadamiając o tym użytkownika przynajmniej z dwumiesięcznym 

wyprzedzeniem. Jeśli to zrobimy, wszelkie prawa użytkownika pozostaną nienaruszone. 

19. Prawo właściwe  

Warunki i zasady są zgodne z przepisami Anglii i Walii. Zarówno użytkownik, jak i my podlegamy 

jurysdykcji sądów angielskich z wyjątkiem sytuacji, gdy zabrania tego prawo UE. 



 
 

20. Informacje prawne 

20.1 Karta Skrill użytkownika jest wydawana przez spółkę Paysafe Financial Services Limited, 

Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, która jest autoryzowana i 

kontrolowana przez urząd Financial Conduct Authority (numer rejestracji 900015) jako emitent 

pieniędzy elektronicznych i instrumentów płatniczych oraz dostawca usług płatniczych. Karta Skrill 

jest własnością spółki Paysafe Financial Services Limited i nie może być przekazywana osobom 

trzecim.  

20.2 Skrill Limited została zarejestrowana w Anglii i Walii, a siedziba spółki znajduje się pod adresem 

Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Wielka Brytania. Można się z nami kontaktować drogą 

elektroniczną przy pomocy zakładki "Skontaktuj się z nami" dostępnej na naszej stronie 

internetowej. Spółka Skrill Limited jest autoryzowana i kontrolowana przez urząd Financial Conduct 

Authority jako emitent pieniędzy elektronicznych (nr rejestracji 900001).  

20.3 Adres urzędu Financial Conduct Authority: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 

5HS, Wielka Brytania. Adres strony internetowej: http://www.fca.org.uk/  


