
Witamy w Skrill 

1. O Skrill 

1.1. Skrill® to nazwa spółki Skrill Limited, firmy utworzonej na mocy prawa Anglii i Walii o numerze 

rejestracyjnym 4260907. Firma jest upoważniona przez Financial Conduct Authority (Urząd Regulacji 

Rynków Finansowych) na mocy ustawy o pieniądzach elektronicznych (ang. Electronic Money 

Regulations 2011) do prowadzenia działalności w charakterze emitenta pieniądza elektronicznego. 

Numer rejestracyjny firmy to 900001.  

2. Zakres warunków korzystania 

2.1. Niniejsze warunki określają sposób zakładania, korzystania i zamykania rachunku Skrill oraz 

innych usług płatniczych, o których mowa w niniejszych Warunkach korzystania. Wraz z naszą 

Polityką prywatności oraz innymi zasadami i warunkami, o których mowa tutaj, stanowią one 

stosunek prawny między użytkownikiem a naszą firmą. Możliwe, że w razie korzystania z 

dodatkowych usług użytkownik będzie musiał zaakceptować dodatkowe zasady i warunki zgodnie z 

powiadomieniem otrzymanym od nas przy zamawianiu lub korzystaniu z tych usług. Zaleca się 

wydrukowanie lub pobranie i zachowanie na przyszłość kopii niniejszych Warunków korzystania.  

Użytkownik może zawsze przejrzeć aktualne Warunki korzystania na naszej stronie internetowej. 

2.2. Ponadto, zalecamy zapoznanie się z sekcją „Często zadawanych pytań”, które zostały 

opublikowane na naszej stronie internetowej. 

2.3. W zależności od posiadanego rachunku Skrill mogą obowiązywać dodatkowe zasady i warunki, 

o których użytkownik zostanie powiadomiony w stosownym czasie. 

3. Rachunek Skrill 

3.1. Rachunek Skrill to rachunek do obsługi transakcji elektronicznych, który umożliwia 

użytkownikowi wysyłanie i otrzymywanie płatności elektronicznych. 

3.2. Pieniądze elektroniczne na rachunku Skrill użytkownika są emitowane zgodnie z 

Europejską Dyrektywą o pieniądzach elektronicznych (Dyrektywa 2009/110/WE z dnia 16 

września 2009 r.) i obowiązującą legislatywą krajową Wielkiej Brytanii. 

3.3. Rachunek Skrill użytkownika jest prowadzony w walucie wybranej przez niego spośród 

dostępnych opcji. Po podjęciu próby przetworzenia płatności użytkownik nie może zmienić 

waluty rachunku Skrill. 

3.4. Zgodnie z częścią 7 pieniądze elektroniczne trzymane na rachunku Skrill nie tracą ważności, ale 

nie są w żaden sposób oprocentowane.  

3.5. Użytkownik ma prawo do wycofania środków z rachunku Skrill w dowolnym czasie. Jednakże, 

przed podjęciem takiego kroku może zostać wezwany do potwierdzenia swojej tożsamości. 

Minimalna kwota wypłaty nie została określona, ale środki na rachunku Skrill muszą być 

wystarczające, aby pokryć opłaty naliczane za wypłatę. Użytkownik może wybrać metodę wypłaty 

przy składaniu wniosku o wypłatę. 

3.6. Rachunek do obsługi transakcji elektronicznych nie jest rachunkiem bankowym. Akceptując 

niniejsze Warunki korzystania, użytkownik akceptuje, że Program gwarantowania usług finansowych  

(Financial Services Compensation Scheme) nie obejmuje jego rachunku Skrill. W mało 

prawdopodobnym przypadku, że firma straci płynność finansową użytkownik może utracić pieniądze 

elektroniczne posiadane na rachunku Skrill. Jednakże, nasza firma ściśle przestrzega wymogów 

prawnych określonych w Europejskiej Dyrektywie o pieniądzach elektronicznych 2009/110/WE i w 

legislatywie krajowej Wielkiej Brytanii, które gwarantują bezpieczeństwo i płynność środków 

złożonych na rachunkach do obsługi transakcji elektronicznych. Więcej informacji na temat sposobu, 

w jaki zabezpieczamy środki naszych klientów można znaleźć na naszej stronie internetowej. 



3.7. Pieniądze elektroniczne na rachunku Skrill należą do osoby lub podmiotu prawnego, który 

jest zarejestrowany jako posiadacz rachunku Skrill. Żadna inna osoba poza posiadaczem 

rachunku Skrill nie posiada żadnych praw w odniesieniu do środków zgromadzonych na 

rachunku Skrill, z wyjątkiem przypadków spraw spadkowych. Użytkownik nie może przypisać 

ani przenieść rachunku Skrill na inną osobę lub w jakikolwiek inny sposób nadać stronie trzeciej 

interes prawny wobec rachunku.  

3.8. Rachunek Skrill użytkownika może służyć do wpłacania, realizacji płatności i wypłacania 

pieniędzy, w zależności od kraju zamieszkania, weryfikacji statusu rachunku Skrill oraz innych 

czynników stosowanych przez nas w celu określenia tego rodzaju ograniczeń według naszego 

uznania.  

4. Założenie rachunku Skrill 

4.1. Aby korzystać z naszych usług płatniczych, użytkownik musi najpierw otworzyć rachunek 

Skrill, wykonując procedurę rejestracji na naszej stronie internetowej. W ramach procedury 

rejestracji użytkownik zostanie poproszony o akceptację niniejszych Warunków korzystania 

oraz naszej Polityki prywatności i musi mieć zdolność prawną do ich zaakceptowania. W 

sytuacji, gdy użytkownik zamówi dodatkowe usługi, może zostać poproszony o zaakceptowanie 

dodatkowych zasad i warunków. 

4.2. Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną, musi mieć ukończone 18 lat, aby korzystać z naszych 

usług i otwierając rachunek Skrill potwierdza, że jest pełnoletni. Nie dotyczy to produktów, na 

które został ustalony inny limit wiekowy. W każdej chwili możemy zażądać od użytkownika 

dostarczenia dowodu potwierdzającego jego pełnoletność. 

4.3. Użytkownik może otworzyć tylko jeden rachunek Skrill, o ile nie wyrazimy wyraźnej 

zgody na otwarcie dodatkowych rachunków.  

4.4. Użytkownik może otworzyć rachunek Skrill tylko w sytuacji, gdy jest to zgodne z prawem w 

jego miejscu zamieszkania. Otwierając rachunek Skrill użytkownik oświadcza i zapewnia, że 

otwierając rachunek Skrill nie narusza żadnych obowiązujących go praw i przepisów. 

Użytkownik ponosi wobec nas odpowiedzialność za zapewnienie ochrony przed wszelkimi 

stratami jakie możemy ponieść w powiązaniu z naruszeniem przez użytkownika postanowień tej 

części. 

4.5. Wszystkie informacje udostępnione przez użytkownika podczas procedury rejestracji 

lub w późniejszym czasie muszą być aktualne i prawdziwe.   

4.6. Użytkownik może dodawać instrumenty płatnicze (tj. rachunki bankowe, karty kredytowe 

lub debetowe) do swojego rachunku Skrill tylko pod warunkiem, że jest posiadaczem takiego 

instrumentu płatniczego. Podchodzimy bardzo poważnie do każdego naruszenia tego wymogu i 

traktujemy każdą próbę dodania instrumentu płatniczego, którego posiadaczem nie jest 

użytkownik jako próbę oszustwa.    

4.7. Przy rejestracji użytkownik zostanie zapytany o to, czy zamierza korzystać z rachunku Skrill 

w celach osobistych lub komercyjnych. Jeśli użytkownik ma zamiar korzystać z rachunku Skrill w 

celach komercyjnych, musi nas o tym poinformować, nawet jeśli będzie z niego korzystał 

również w celach prywatnych. Jeśli użytkownik oświadczył, że będzie korzystał z rachunku Skrill 

wyłącznie w celach osobistych, musi nas poinformować z wyprzedzeniem o tym, że zamierza z 

niego korzystać w celach komercyjnych, kontaktując się z działem obsługi klienta. Użytkownik 

korzysta z rachunku Skrill w celach komercyjnych, jeśli otrzymuje płatności za lub w powiązaniu z 

prowadzoną działalnością biznesową. Zastrzegamy sobie prawo do określenia, czy w naszej 

racjonalnej ocenie użytkownik korzysta z rachunku Skrill w celach komercyjnych. Jeśli 

użytkownik korzysta z rachunku Skrill w celach komercyjnych, poza niniejszymi Warunkami 

korzystania użytkownik musi przestrzegać Zasad i warunków dla partnerów handlowych. W razie 

http://mweb1.fra.skrill.net/fileadmin/content/pdf/legal/merchant/Skrill_Merchant_Terms_and_Conditions_-_version_8.2_-_Sep_2013.pdf
http://mweb1.fra.skrill.net/fileadmin/content/pdf/legal/merchant/Skrill_Merchant_Terms_and_Conditions_-_version_8.2_-_Sep_2013.pdf


wątpliwości co do tego, czy dana procedura ma charakter komercyjny należy się skontaktować z 

działem obsługi klienta. 

4.8. W ciągu 14 dni od daty założenia rachunku Skrill użytkownik może zamknąć rachunek 

bez ponoszenia żadnych kosztów, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jednakże, w 

sytuacji, gdy użytkownik posiada na rachunku Skrill środki, przed ich wypłaceniem może 

zostać poproszony o udostępnienie dokumentów potwierdzających tożsamość. Transakcje 

i opłaty za transakcje zrealizowane przed zamknięciem rachunku Skrill (łącznie z 

transakcjami, które nie posiadają charakteru odwoławczego i zostały rozpoczęte, ale nie 

ukończone przed zamknięciem rachunku Skrill) nie podlegają procedurze zwrotu. 

5. Prowadzenie rachunku Skrill 

5.1. Użytkownik musi zapewnić, że wszystkie dane udostępnione na jego rachunku Skrill są 

prawidłowe i aktualne, a nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające 

z jego zaniedbań w tej kwestii. W każdej chwili możemy się zwrócić do użytkownika z prośbą o 

potwierdzenie poprawności jego danych oraz o udostępnienie dokumentów potwierdzających 

jego tożsamość. 

5.2. W celu wysłania użytkownikowi informacji lub powiadomień możemy się z nim 

kontaktować drogą mailową lub innymi sposobami określonymi w części 19. Użytkownik 

ponosi odpowiedzialność za regularne sprawdzanie poprawności działania swojego konta e-

mail lub innych metod kontaktu, które udostępnił przy rejestracji rachunku Skrill oraz za 

terminowe odebranie i zapoznanie się z wiadomościami dotyczącymi jego rachunku Skrill. Nie 

ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zaniechania takiego 

działania przez użytkownika. 

5.3. Informacje o dodanych środkach, otrzymanych i wysłanych płatnościach są wyświetlane w 

historii transakcji online wraz z informacją o naliczonych opłatach. Każda transakcja otrzymuje 

unikalny identyfikator transakcji i jest wyświetlana w historii transakcji. Kontaktując się z nami 

w sprawie określonej transakcji, użytkownik powinien zawsze podawać numer identyfikacyjny 

transakcji. Użytkownik powinien sprawdzać regularnie saldo oraz historię transakcji na swoim 

rachunku Skrill. Użytkownik powinien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz wyjaśniać 

wszelkie wątpliwości tak szybko jak jest to możliwe, kontaktując się z działem obsługi klienta.   

5.4. Zgodnie z postanowieniami części 8 poniżej i bez uszczerbku dla postanowień części 9.5 

(A), aby otrzymać zwrot za nieautoryzowaną lub nieprawidłowo przeprowadzoną transakcję 

na rachunku Skrill użytkownik musi nas powiadomić bez zbędnej zwłoki o tym, że na jego 

rachunku została przeprowadzona nieautoryzowana lub nieprawidłowa transakcja, a w 

każdym przypadku nie później niż po upływie trzynastu (13) miesięcy od daty realizacji 

transakcji.  

6. Dbanie o bezpieczeństwo rachunku Skrill 

6.1. Użytkownik musi podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby przechowywać przez cały czas hasło 

do rachunku Skrill w bezpiecznym miejscu i nigdy nie ujawniać go nikomu. Nasz personel nigdy 

nie prosi o udostępnienie hasła nam lub stronom trzecim. Wszelkie prośby o podanie hasła 

otrzymane w wiadomościach lub za pośrednictwem odwiedzanych stron internetowych poza 

stroną Skrill lub bramką płatniczą Skrill w witrynie partnera handlowego powinny zostać 

zgłoszone do nas. W razie wątpliwości odnośnie tego, czy dana strona internetowa jest 

oryginalna użytkownik powinien się skontaktować z działem obsługi klienta. Zaleca się regularną 

zmianę hasła (przynajmniej co trzy (3) do sześciu (6) miesięcy w celu ograniczenia zagrożenia 

wynikającego z naruszenia bezpieczeństwa w powiązaniu z rachunkiem Skrill. Zalecamy również, 

aby użytkownik nie wybierał hasła, które można łatwo odszyfrować na podstawie posiadanych 

lub zgromadzonych informacji o użytkowniku lub hasła, które ma określone znaczenie. 

Użytkownik nie może w żadnym wypadku dopuścić do sytuacji, w której inna osoba korzysta z 



rachunku Skrill w jego imieniu lub obserwuje, w jaki sposób użytkownik korzysta z rachunku 

Skrill.  

6.2. W sytuacji, gdy użytkownik posiada jakiekolwiek dowody lub podejrzenia o to, że jego 

rachunek Skrill, dane do logowania, hasło lub inne funkcje bezpieczeństwa zostały utracone, 

skradzione, przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub przechwycone w jakikolwiek inny 

sposób, użytkownik powinien zmienić hasło. Użytkownik musi się skontaktować z działem 

obsługi klienta bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy dowie się, że doszło do utraty, kradzieży, 

przywłaszczenia lub nieautoryzowanego działania w powiązaniu z jego rachunkiem Skrill, 

danymi do logowania, hasłem lub innymi funkcjami bezpieczeństwa. Jakakolwiek 

nieuzasadniona zwłoka w powiadomieniu nas o zaistniałej sytuacji może nie tylko wpłynąć na 

stan bezpieczeństwa rachunku Skrill użytkownika, ale również może doprowadzić do sytuacji, w 

której odpowiedzialność za wszelkie szkody spadnie na użytkownika.  Jeśli użytkownik 

podejrzewa, że inna osoba uzyskała dostęp do jego rachunku Skrill, powinien się również 

skontaktować z policją.  

6.3. Możemy zawiesić rachunek Skrill użytkownika lub w inny sposób ograniczyć jego 

funkcjonalność, jeśli istnieje uzasadnione zagrożenie dla bezpieczeństwa rachunku Skrill lub 

jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa rachunku lub jeśli mamy poważne podejrzenia, że doszło 

do nieautoryzowanego lub niezgodnego z prawem użycia rachunku Skrill lub w sytuacji, gdy 

istnieje zagrożenie dla jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa. Powiadomimy użytkownika o 

zawieszeniu lub ograniczeniu możliwości korzystania z rachunku z wyprzedzeniem lub w 

sytuacji, gdy nie będziemy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zawieszeniu lub ograniczeniu 

możliwości korzystania z rachunku, o ile powiadomienie o tym użytkownika nie jest niegodne z 

prawem lub nie zagraża naszemu bezpieczeństwu. Zawieszenie i/lub ograniczenie korzystania z 

rachunku zostanie cofnięte, jak tylko przestaną istnieć powody, dla których rachunek został 

zawieszony i/lub korzystanie z niego zostało ograniczone.  

6.4. Użytkownik musi podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że jego konto e-mail jest 

bezpieczne oraz że tylko on korzysta z dostępu do niego, ponieważ adres e-mail może służyć do 

zresetowania hasła lub do informowania użytkownika o bezpieczeństwie jego rachunku Skrill. 

W sytuacji, gdy którykolwiek z adresów e-mail podanych przy rejestracji rachunków Skrill został 

przechwycony, użytkownik powinien nas o tym powiadomić bez zbędnej zwłoki, kontaktując się 

z działem obsługi klienta oraz z dostawcą usługi e-mail.  

6.5. Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z rachunku Skrill za pośrednictwem 

komputera publicznego, współdzielonego czy też własnego komputera, użytkownik musi 

zawsze zapewnić, że jego dane do logowania zostaną zapisane w przeglądarce lub w 

aplikacjach oraz że nie zostaną zapisane w inny sposób. Użytkownik nie powinien nigdy 

korzystać z żadnej opcji umożliwiającej mu przechowywanie jego danych do logowania lub 

haseł w komputerze, z którego korzysta.   

6.6. Dodatkowe produkty lub usługi, z których korzysta użytkownik mogą być powiązane z 

innymi wymogami bezpieczeństwa i użytkownik musi się z nimi zapoznać zgodnie z 

otrzymanym powiadomieniem. 

7. Zamykanie rachunku Skrill 

7.1. Użytkownik może zamknąć rachunek Skrill w dowolnym czasie, kontaktując się z działem 
obsługi klienta. 

7.2. Jeśli na rachunku Skrill użytkownika znajdują się jakiekolwiek środki, poprosimy 

użytkownika o wypłacenie środków w ustalonym przedziale czasowym, w którym użytkownik 

będzie mógł korzystać z rachunku wyłącznie w celu wypłacenia pozostałych na nim środków. Po 

upływie tego okresu użytkownik nie będzie mógł korzystać z dostępu do rachunku Skrill, ale 

będzie mógł wypłacić pozostałe na nim środki, kontaktując się z działem obsługi klienta i 



zwracając się z prośbą o wysłanie środków do niego akceptowaną przez nas drogą. Użytkownik 

może się z nami skontaktować w tym celu w okresie sześciu lat od daty zamknięcia rachunku 

Skrill, ale sugerujemy wypłacenie środków w jak najkrótszym czasie, ponieważ na rachunku 

Skrill nie są one w żaden sposób oprocentowane. Obowiązki użytkownika w zakresie 

bezpiecznego korzystania z rachunku Skrill zgodnie z częścią 6 nadal będą obowiązywały w tym 

czasie. 

7.3. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania kontroli dotyczących prania pieniędzy, 

finansowania aktów terroryzmu, prób oszustwa lub innej nielegalnej działalności przed 

autoryzowaniem użytkownika do wypłaty środków, w tym również w powiązaniu ze zwrotem 

środków użytkownikowi po zamknięciu przez niego rachunku Skrill. 

8. Dodawanie środków 

8.1. Użytkownik może dodawać środki, odwiedzając stronę internetową, logując się do 

rachunku Skrill i postępując zgodnie z określonymi wskazówkami. Użytkownik może mieć do 

wyboru kilka różnych metod dokonania wpłaty środków na rachunek, w zależności od tego, 

jakie instrumenty płatnicze dodał do swojego rachunku Skrill oraz od tego, jakie opcje 

płatności są dostępne w jego kraju zamieszkania. Opcje wpłaty środków na rachunek są 

usługami płatniczymi oferowanymi przez zewnętrzne instytucje finansowe (np. przez 

wydawcę karty kredytowej, za pomocą której użytkownik dodaje środki do rachunku lub bank) 

i nie są częścią naszych usług. Nie gwarantujemy możliwości skorzystania z określonej metody 

płatniczej oraz możemy wprowadzić zmiany lub przestać akceptować określoną metodę 

płatniczą w dowolnym czasie, nie przestrzegając procedury opisanej w części 18. Niezależnie o 

części 8.7 poniżej, nie ponosimy odpowiedzialności za dodanie środków, dopóki środki nie 

zostaną przez nas otrzymane. 

8.2. Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania 

bezpieczeństwa lub o wykonanie innych czynności, które uznamy za stosowne w celu 

zapewnienia prawidłowej autoryzacji transakcji dodania środków.  

8.3. Jeśli użytkownik postanowi wybrać metodę płatności korzystającą z instrumentu 

płatniczego, który może podlegać prawu do obciążenia zwrotnego, tj. karta kredytowa lub 

debetowa, lub polecenie zapłaty, użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z prawa do 

obciążenia zwrotnego z wyjątkiem sytuacji, gdy instrument płatniczy zostanie wykorzystany w 

nieautoryzowany sposób lub gdy dojdzie do naruszenia niniejszych Warunków korzystania, co 

poskutkowałoby prawem użytkownika do otrzymania zwrotu dodanej kwoty. W innym 

przypadku, użytkownikowi nie przysługuje prawo do obciążenia zwrotnego w odniesieniu do 

dodanych środków z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, między innymi w 

sytuacji, gdy dochodzi do sporu z partnerami handlowymi w związku z niedostarczeniem 

towaru lub usług lub niewystarczającym saldem na rachunku instrumentu płatniczego. 

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika opłatami i kosztami poniesionymi w 

powiązaniu z takim obciążeniem zwrotnym lub jakimkolwiek działaniem podjętym w celu 

rozwiązania zaistniałej sytuacji. Możemy również obciążyć użytkownika opłatą za obciążenie 

zwrotne w wysokości 25 EUR.  

8.4. Użytkownik może pozwolić partnerowi handlowemu, któremu chce regularnie płacić za 

naszym pośrednictwem (np. za usługę subskrypcji) na obciążanie każdą płatnością swojego 

rachunku Skrill.  W takim przypadku użytkownik autoryzuje nas do użycia instrumentu 

płatniczego (np. karty kredytowej lub rachunku bankowego), z którego skorzystał przy realizacji 

oryginalnej płatności do każdej kolejnej płatności. Aby anulować cykliczne płatności w 

przyszłości, użytkownik musi (a) skontaktować się z nami oraz (b) powiadomić partnera 

handlowego, od którego kupił produkty lub usługi o tym, że anulował płatność cykliczną. 

Użytkownik nie powinien anulować lub w inny sposób cofać takich cyklicznych transakcji jedynie 

kontaktując się z firmą, która wydała dany instrument płatniczy (np. wydawca karty kredytowej 



lub bank) bez podjęcia procedury anulowania opisanej w części 8.4. Zgodnie z częścią 8.5 nie 

ponosimy odpowiedzialności za żadne cykliczne płatności, które zostaną zrealizowane przed 

powiadomieniem nas o anulowaniu, a w sytuacji, gdy saldo rachunku Skrill użytkownika w 

wyniku realizacji takiej płatności stanie się ujemne, użytkownik będzie odpowiedzialny za 

zwrócenie nam tej kwoty. 

8.5. Zwrócimy użytkownikowi wszelkie minione płatności cykliczne rozpoczęte przez lub za 

pośrednictwem partnera handlowego w sytuacji, gdy (a) oryginalna autoryzacja otrzymana 

przez nas od partnera handlowego nie określa dokładnej kwoty płatności oraz (b) kwota 

płatności przekracza kwotę, której użytkownik może oczekiwać, mając na uwadze wcześniejszy 

schemat wydatków użytkownika oraz konkretne okoliczności. Użytkownik musi się do nas 

zwrócić z prośbą o zwrot w ciągu ośmiu tygodni od daty daty potrącenia środków z jego 

rachunku Skrill. Użytkownik potwierdza, że poinformuje nas o takiej sytuacji zgodnie z potrzebą, 

aby potwierdzić, czy warunki do zwrotu opisane w części 8.5 zostały spełnione. W ciągu 

dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania prośby o zwrot lub, w stosownych sytuacjach, 

od daty otrzymania dodatkowych informacji, o które poprosiliśmy użytkownika, dokonamy 

zwrotu pełnej kwoty lub powiadomimy użytkownika o powodzie odmowy zwrotu, informując go 

jednocześnie o przysługującym mu prawie do zgłoszenia sprawy do Pełnomocnika do Spraw 

Finansowych (szczegóły w części 22) w sytuacji, gdy nie akceptuje on otrzymanego 

uzasadnienia.    

8.5(A). Automatyczne regularne lub cykliczne przelewy pieniężne nie są oferowane w ramach 

usługi przelewu Skrill iT, gdzie odbiorca nie posiada rachunku Skrill i dlatego części 8.4 i 8.5 nie 

odnoszą się do tej usługi. 

8.6. Jeśli obciążenie zwrotne lub anulowanie transakcji dodania pieniędzy doprowadzą do 

powstania ujemnego salda w rachunku Skrill, użytkownik będzie musiał spłacić zaległą 

kwotę poprzez dodanie wystarczających środków do rachunku Skrill. Zaniechanie takiego 

działania stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania. Spłacenie ujemnego salda 

musi nastąpić niezwłocznie bez konieczności powiadamiania użytkownika o zaistniałej 

sytuacji. Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym czasie, do wysyłania przypomnień do 

użytkownika lub do podejmowania kroków mających na celu windykację należności, w tym 

między innymi do zlecenia wyegzekwowania należności firmie windykacyjnej lub 

prawnikom lub do wszczęcia dochodzenia roszczenia drogą sądową. Zastrzegamy sobie 

prawo do obciążenia użytkownika kosztami poniesionymi w powiązaniu z windykacją długu 

lub egzekwowaniem prawa.  

8.7. Dodane środki zostaną przypisane do rachunku Skrill użytkownika zaraz po ich otrzymaniu. 

Niektóre transakcje związane z dodawaniem środków, tj. transakcje przeprowadzone za pomocą 

kart kredytowych lub debetowych lub w ramach bankowości bezpośredniej zostaną przypisane 

do rachunku Skrill użytkownika natychmiast, ale podlegają anulowaniu w sytuacji, gdy 

rzeczywiste środki nie dotrą do nas w rozsądnym terminie, w którym to przypadku potrącimy 

kwotę takiej transakcji z salda rachunku Skrill użytkownika. Jeśli saldo rachunku Skrill 

użytkownika jest niewystarczające, zastrzegamy sobie prawo do zażądania dokonania wpłaty na 

rachunek przez użytkownika.  

8.8. Na potrzeby transakcji dotyczącej wpłaty środków za pomocą instrumentu płatniczego 

jesteśmy odbiorcą a nie dostawcą usług płatniczych.  

8.9. Użytkownik nie może dodawać żadnych środków za pomocą instrumentu płatniczego, jeśli 

nie jest posiadaczem tego instrumentu płatniczego. Podchodzimy bardzo poważnie do każdego 

naruszenia tego wymogu i traktujemy każdą próbę użycia instrumentu płatniczego, którego 

posiadaczem nie jest użytkownik jako próbę oszustwa. Bez uszczerbku dla dochodzenia 

dalszego odszkodowania, w sytuacji, gdy otrzymamy żądanie zwrotu środków dodanych z 

instrumentu płatniczego, którego posiadaczem nie jest użytkownik, możemy naliczyć opłatę 

administracyjną w wysokości 10 EUR za zwrot dodanej kwoty.  



8.10. Wpłaty środków na rachunek podlegają ograniczeniom z powodu bezpieczeństwa oraz 

wymogów prawnych. Te ograniczenia są ustalane w dynamiczny sposób w zależności od 

statusu weryfikacji oraz metody wpłaty, z której użytkownik chce skorzystać. Użytkownik 

powinien wiedzieć, że w zależności od statusu weryfikacji jego ograniczenia dotyczące wpłaty 

mogą być wyższe niż jego limity na wypłatę lub wydatki. Informacje o limitach można 

sprawdzić w dowolnym czasie w odpowiedniej zakładce w profilu użytkownika rachunku Skrill. 

8.11. Wpłaty środków na rachunek podlegają opłatom za dodanie środków oraz opłatom za 

konwersję waluty w zależności od tego, która metoda i instrument płatniczy zostały 

wybrane. Szczegóły można znaleźć w części 14. 

9. Wysyłanie płatności 

9.1. Aby wysłać płatność, użytkownik musi autoryzować płatność przy pomocy swoich danych 

do logowania i hasła. Możemy również poprosić użytkownika o udzielenie odpowiedzi na 

pytania bezpieczeństwa powiązane z jego rachunkiem Skrill. Jeśli rachunek Skrill użytkownika 

jest chroniony dodatkowymi środkami bezpieczeństwa, tj. tokeny na hasła, użytkownik musi 

postępować zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do takich dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli 

rachunek Skrill użytkownika ma włączoną funkcję płatności masowych, procedura realizacji 

takich płatności zostanie objaśniona w odpowiednim podręczniku. 

9.2. Każdy odbiorca płatności, któremu użytkownik pragnie wysłać pieniądze musi posiadać 

ważne dokumenty umożliwiające weryfikację jego tożsamości. Przy większości usług oznacza to, 

że weryfikacja odbędzie się na podstawie ważnego adresu e-mail, ale w innych sytuacjach 

możemy wykorzystać inne środki identyfikacji tożsamości (np. przy usługach przelewu Skrill iT 

możemy wymagać udostępnienia nam numeru telefonu komórkowego przez użytkownika).  

9.3. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o udostępnienie adresu e-mail odbiorcy lub innego 

dowodu umożliwiającego weryfikację tożsamości, w zależności od sytuacji, użytkownik musi 

prawidłowo wpisać dokładne dane osoby, której chce wysłać pieniądze. Dane te zostaną 

wykorzystane jako unikalny identyfikator do określenia odbiorcy płatności, o której 

przetworzenie użytkownik wnioskuje. Inne informacje udostępnione wraz z dowodem 

umożliwiającym weryfikację tożsamości użytkownika mogą zostać zaniechane i nie ponosimy 

odpowiedzialności za żadne błędy popełnione przez użytkownika przy podawaniu jego danych.  

9.4. Jeśli adres e-mail odbiorcy jest zarejestrowany w naszej bazie danych, środki zostaną 

błyskawicznie przelane na rachunek Skrill powiązany z tym adresem, o ile użytkownik nie 

korzysta z usługi Skrill Escrow, tak jak to opisano w części 13. Po przypisaniu środków do 

rachunku Skrill odbiorcy transakcja stanie się nieodwracalna. 

9.5. Jeśli adres e-mail nie jest zarejestrowany u nas, wyślemy na ten adres wiadomość e-mail z 

powiadomieniem i wskazówkami dotyczącymi odbioru płatności. Jeśli odbiorca nie odbierze 

płatności w ciągu 14 dni, transakcja zostanie anulowana, a środki zostaną zwrócone na 

rachunek użytkownika. Użytkownik może również anulować transakcję w dowolnym czasie, 

zanim środki zostaną przypisane do rachunku Skrill odbiorcy. Aby anulować transakcję, 

użytkownik powinien się zalogować do rachunku Skrill, odnaleźć określoną transakcję w 

historii transakcji oraz wybrać „Anuluj”. 

9.5(A). Aby zapewnić przelew pieniężny za pomocą usługi przelewu Skrill iT, możemy skorzystać 

z usług pośredników w celu wykonania przelewu na rachunek odbiorcy, jeśli odbiorca nie 

posiada rachunku Skrill. W związku z powyższym, podczas świadczenia tej usługi środki zostaną 

błyskawicznie przypisane na rachunek Skrill danego pośrednika. Ten pośrednik będzie wówczas 

ponosił odpowiedzialność za zapewnienie późniejszej transmisji płatności do odbiorcy. W 

konsekwencji, części 9.4 oraz 9.5 nie odnoszą się do usługi przelewu Skrill iT. Bez uszczerbku dla 

części 16.4 nasze obowiązki zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania za późniejszą  

transmisję środków powinny się kończyć w chwili, gdy takie środki zostaną przypisane przez nas 



do rachunku Skrill danego pośrednika. W konsekwencji, po przypisaniu środków nie będziemy 

ponosili odpowiedzialności za późniejszą transmisję takich środków przez tego pośrednika. 

9.6. Użytkownik może zrealizować cykliczne płatności poprzez skonfigurowanie zlecenia 

cyklicznej płatności w rachunku Skrill. Użytkownik może anulować zlecenie cyklicznej płatności 

w odniesieniu do przyszłych płatności  w dowolnym czasie poprzez zalogowanie się do 

rachunku Skrill i usunięcie go. Użytkownik nie może anulować transakcji, które zostały już 

przypisane do odbiorcy. Automatyczne regularne lub cykliczne przelewy pieniężne nie są 

oferowane w ramach usługi przelewu Skrill iT, gdzie odbiorca nie posiada rachunku Skrill i 

dlatego część 9.6 nie odnosi się do tej usługi. 

9.7. Płatności podlegają limitom z powodu bezpieczeństwa oraz wymogów prawnych. Te 

limity są ustalane w zależności od statusu weryfikacji. Informacje o limitach można sprawdzić 

w dowolnym czasie w profilu użytkownika rachunku Skrill. Użytkownik powinien zapewnić, że 

limity są wystarczające, aby pokryć płatności, które zamierza zrealizować, jak również 

wszystkie obowiązujące opłaty, w tym opłaty za usługi i opłaty za konwersję waluty. 

Użytkownik powinien być świadomy, że odbiorca płatności może również podlegać limitom na 

wydatki i wypłaty oraz że to może mieć wpływ na dostęp użytkownika do środków, które 

zamierza wysłać. 

9.8. Wysyłanie płatności podlega opłatom oraz opłatom za konwersję waluty w zależności 

od rodzaju realizowanej płatności oraz rodzaju posiadanego rachunku Skrill. Szczegóły 

można znaleźć w części 14. 

10. Otrzymywanie środków 

10.1. Jeśli użytkownik otrzyma środki na rachunek Skrill, wyślemy do niego e-mail z 

powiadomieniem oraz wyświetlimy płatność jako transakcję pod nazwą „Otrzymaj pieniądze” 

(„Receive money”) w historii transakcji. Użytkownik powinien regularnie uzgadniać 

otrzymywane płatności z własnymi zapisami. 

10.2. Użytkownik powinien być również świadomy, że otrzymanie środków na rachunek Skrill 

oznacza, że te transakcje nie mogą zostać anulowane. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania 

płatności w sytuacji, gdy płatnik lub bank płatnika lub dostawca usługi płatności obciążył 

zwrotnie lub w inny sposób anulował (lub istnieje prawdopodobieństwo, że obciąży zwrotnie 

lub anuluje) dodane środki lub inne płatności, które zostały wykorzystane do zasilenia płatności 

na jego rachunek. 

10.3. Jeśli dana osoba otrzymała od nas powiadomienie o tym, że ktoś wysłał do niej środki na 

adres e-mail, który nie jest zarejestrowany, nie otrzyma ona tej płatności, dopóki nie zwróci 

się o jej przyznanie w zgodzie ze wskazówkami zawartymi w mailu z powiadomieniem. Do 

tego czasu między nami a odbiorcą nie będzie żadnego stosunku umownego lub 

powierniczego. Środki pozostaną własnością nadawcy. 

10.4. Użytkownik może wnioskować o płatność od innej osoby, korzystając z usługi „Otrzymaj 

pieniądze” w ramach rachunku Skrill użytkownika. Użytkownik może tylko korzystać z tej usługi 

w odniesieniu do bezspornych kwot, które jest mu winna dana osoba i które mają zostać 

zapłacone w całości. Użytkownik nie może korzystać z tej usługi częściej niż raz w odniesieniu do 

tej samej płatności. Usługi tej nie można traktować jako narzędzia do windykacji lub 

egzekwowania długu. Jeśli osoba, która jest winna użytkownikowi płatność poprosi go o 

niekorzystanie z usługi Skrill „Otrzymaj pieniądze”, użytkownik musi wyrazić na to zgodę, 

niezależnie od istoty roszczenia. Podczas korzystania z usługi użytkownik musi się upewnić, czy 

posiada prawo do kontaktowania się z osobą, wobec której ma roszczenia. Użytkownik w 

żadnym wypadku nie może wnioskować o pieniądze, korzystając z usługi „Poproś o pieniądze” 

dostępnej w ramach rachunku Skrill od kogoś, kto nie jest mu winien wnioskowanej kwoty, nie 

kwalifikuje się do otwarcia rachunku Skrill (np. osoby niepełnoletnie) lub nie wydał bądź wycofał 



zgodę na otrzymanie wniosku o otrzymanie płatności za pomocą usługi „Otrzymaj pieniądze” i 

nie przysługuje mu prawo do podnoszenia roszczeń za szkody lub straty wynikające z naruszenia 

tej części.   

10.5. Otrzymanie płatności podlega opłatom oraz opłatom za konwersję waluty w 

zależności od rodzaju otrzymanej płatności oraz rodzaju posiadanego rachunku Skrill. 

Szczegóły można znaleźć w części 14. 

11. Zakazane transakcje 

11.1. Zabrania się wysyłania lub otrzymywania płatności w ramach wynagrodzenia za sprzedaż 

lub dostawę niżej wymienionych produktów: wyroby tytoniowe, leki na receptę, narkotyki lub 

akcesoria do narkotyków, broń *(w tym, między innymi, noże, broń palna lub amunicja), 

dekodery satelitarne lub telewizyjne, pornografia, materiały przeznaczone wyłącznie dla osób 

dorosłych, materiały zachęcające do przemocy, nienawiści, rasizmu lub materiały uważane za 

obraźliwe dla rządu, a także licencje na produkty, tj. repliki i nowości oraz wszelkie podrabiane 

produkty bez licencji, nielegalne loterie lub usługi hazardowe (w tym, między innymi, 

korzystanie z lub odwiedzanie nielegalnych salonów gier), niezarejestrowane usługi 

dobroczynne, artykuły, które zachęcają do lub ułatwiają nielegalną działalność, przedpłacone 

karty debetowe lub inne karty o przypisanej wartości, które nie są powiązane z określonym 

partnerem handlowym i nie są przypisane do zakupów określonych produktów lub usług, 

produkty lub usługi związane z przetwarzaniem lub agregacją płatności, wielopoziomowy 

marketing, sprzedaż piramidalna lub schematy Ponziego, programy matrycowe lub inne 

schematy typu „jak się szybko wzbogacić” lub programy oferujące szybki zysk z inwestycji bądź 

usługi, które naruszają prawa intelektualne stron trzecich, niekodowane/nieprawidłowo 

kodowane gry, prawa do użytkowania nieruchomości lub płatności za rezerwację 

nieruchomości. NETELLER zastrzega sobie prawo do dodawania według własnego uznania 

nowych kategorii transakcji niedozwolonych poprzez zamieszczanie ich w niniejszych 

Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie 

internetowej; 

11.2. Zabrania się dokonywania płatności za lub otrzymywania płatności od osób lub 

podmiotów oferujących nielegalne usługi hazardowe, w tym (bez ograniczeń) nielegalne 

zakłady sportowe, gry kasynowe lub gry pokerowe. Możemy zawiesić lub zamknąć rachunek 

Skrill w dowolnym czasie, odmówić wykonania lub anulować transakcję, jeśli jesteśmy 

przekonani, że użytkownik w pośredni lub bezpośredni sposób korzysta lub korzystał z 

rachunku Skrill w celu lub w powiązaniu z nielegalnymi transakcjami hazardowymi. Do krajów, 

w których hazard jest uważany za nielegalny należą USA, Turcja, Chiny, Malezja i Izrael. Ta lista 

nie jest kompletna i użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nie może 

korzystać z naszych usług przy realizacji transakcji, które mogą być uważane za nielegalne w 

jego jurysdykcji.  

11.3. Użytkownik nie może korzystać z naszych usług, jeśli mieszka na terenie jednego z niżej 

wymienionych krajów: Afganistan, Kuba, Iran, Birma, Nigeria, Korea Północna, Sudan Północny, 

Somalia, Sudan Południowy, Syria lub Jemen. Ta lista nie jest kompletna i możemy według 

własnego uznania podjąć decyzję o wstrzymaniu lub ograniczeniu usług w innych krajach w 

dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia 

lub zamknięcia rachunku Skrill w dowolnym czasie w sytuacji, gdy wymaga tego od nas prawo 

lub zalecenia wydane przez stosowne władze lub organ zajmujący się zapobieganiem 

przestępstwom finansowym. 

11.4. Zabrania się korzystania z rachunku Skrill w celach nielegalnych, w tym między 

innymi, do popełniania nadużyć finansowych i prania pieniędzy. Wszelkie podejrzane 

działania będą zgłaszane odpowiednim organom do egzekwowania prawa. Użytkownik nie 

może korzystać z rachunku Skrill w celu wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących 



stosowania narzuconych przez partnera handlowego na oferowane przez niego usługi. 

11.5. Użytkownik może akceptować wyłącznie płatności w określonych kategoriach po 

zatwierdzeniu przez nas według naszego własnego uznania. Takie kategorie biznesowe obejmują 

między innymi: wymianę pieniędzy, usługi związane z przekazami pieniężnymi, w tym między 

innymi kantory wymiany walut, wymianę pieniędzy, zakup pieniędzy na podróż, zbiórka 

pieniędzy lub płatności na rzecz organizacji dobroczynnych lub non-profit, działalność w zakresie 

zasobów naturalnych, tj. biżuteria, metale szlachetne lub kamienie; odtwarzanie strumieniowe, 

sprzedaż lub dostawa napojów alkoholowych, sprzedaż lub dostawa suplementów 

dietetycznych lub alternatywnych produktów zdrowotnych, jakakolwiek inna kategoria 

biznesowa opublikowana w akceptowanej polityce dotyczącej korzystania z rachunku na stronie 

internetowej. W razie wątpliwości co do tego, czy działalność użytkownika mieści się w jednej z 

wymienionych kategorii, użytkownik powinien się skontaktować z działem obsługi klienta. 

Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, według własnego uznania, kategorii działalności 

wymagających specjalnego zatwierdzenia poprzez dodanie tych kategorii do warunków 

korzystania lub do obowiązujących zasad korzystania opublikowanych na stronie internetowej.   

11.6. Jeśli użytkownik przeprowadzi lub spróbuje przeprowadzić transakcję, naruszając zakazy 

zawarte w części 11 lub bez niezbędnego zatwierdzenia zawartego w części 11.5 zastrzegamy 

sobie prawo do: anulowania transakcji i/lub do zamknięcia lub zawieszenia rachunku Skrill 

użytkownika, i/lub do zgłoszenia transakcji odpowiednim organom egzekwowania prawa, 

i/lub do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, oraz do zmiany opłaty administracyjnej 

nawet do 150 EUR w sytuacji, gdy zastosujemy powyższe postanowienia.    

11.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie wysyłał lub otrzymywał 

pieniądze wyłącznie od osób lub podmiotów za sprzedaż lub dostawę produktów i usług, które 

może dostarczać lub otrzymywać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Sam fakt, że 

dana osoba lub podmiot przyjmuje płatności za naszym pośrednictwem nie znaczy, że dostawa 

ich produktów lub usług jest legalna. W razie wątpliwości co do legalności dostawy lub zakupu 

użytkownik nie powinien realizować płatności. 

12. Wypłata środków 

12.1. Użytkownik może się zwrócić z prośbą o wypłacenie wszystkich lub części środków 

umieszczonych na rachunku Skrill w dowolnym czasie. Aby to zrobić, musi się zalogować do 

rachunku Skrill i wybrać metodę wypłaty oraz wprowadzić kwotę, która ma zostać wypłacona. 

Metody wypłaty to usługi oferowane przynajmniej w części przez zewnętrzne instytucje 

finansowe (np. bank, w którym użytkownik posiada rachunek). Nie gwarantujemy dostępności 

określonej metody płatności i możemy wprowadzić zmiany w lub wstrzymać dostępność danej 

metody płatności w dowolnym czasie zgodnie z procedurą opisaną w części 18 pod warunkiem, 

że przynajmniej jedna metoda płatności jest dostępna dla użytkownika. W sytuacji, gdy płatność 

zostanie otrzymana przez użytkownika za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych (tj. bank, 

w którym użytkownik posiada rachunek bankowy), nie ponosimy odpowiedzialności za wypłatę 

po otrzymaniu wypłaconych środków przez dostawcę usług płatniczych użytkownika. 

12.2. Rachunek Skrill użytkownika podlega limitom, jeśli chodzi o wypłaty. Te limity są 

dostosowywane w dynamiczny sposób w zależności od rodzaju dokumentu 

potwierdzającego tożsamość użytkownika, który posiadamy. Informacje o limitach można 

sprawdzić w dowolnym czasie w profilu użytkownika rachunku Skrill. Przed dodaniem 

środków na rachunek Skrill użytkownik musi się upewnić, czy jego aktualne limity dotyczące 

wypłaty i wydatków są zgodne z jego wymaganiami w tym zakresie, ponieważ nie możemy 

pozwolić na przekroczenie tych limitów. 

12.3. Jeśli wniosek użytkownika dotyczący wypłaty przekracza aktualny limit, przed 

zezwoleniem na wypłatę środków lub na potrzeby dalszej współpracy możemy odrzucić 

wniosek i zażądać od użytkownika, aby przysłał do nas dokumenty umożliwiające weryfikację 



jego tożsamości i adresu.  

12.4. Wypłaty środków na rachunek podlegają opłatom za wypłatę oraz opłatom za konwersję 

waluty w zależności od tego, która metoda wypłaty i instrument płatniczy zostały wybrane. 

Szczegóły można znaleźć w części 14. 

12.5. Na potrzeby transakcji dotyczącej wypłaty jesteśmy odbiorcą a nie dostawcą 

usług płatniczych. 

12.6. Użytkownik nie może wypłacać pieniędzy na rachunek bankowy lub inny instrument 

płatniczy, jeśli nie jest jego posiadaczem. Podchodzimy bardzo poważnie do każdego naruszenia 

tego wymogu i traktujemy każdą próbę użycia instrumentu płatniczego, którego posiadaczem 

nie jest użytkownik jako próbę oszustwa. Bez uszczerbku dla dochodzenia dalszego 

odszkodowania, w sytuacji, gdy otrzymamy żądanie przeprowadzenia dochodzenia w sprawie 

wypłaty na instrument płatniczy, którego posiadaczem nie jest użytkownik, możemy naliczyć 

opłatę administracyjną w wysokości 10 EUR. 

12.7. Użytkownik musi się upewnić, czy wprowadzone przez niego dane płatności podczas 

wypłaty środków są prawidłowe i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypłacone 

środki wysłane na nieprawidłowy instrument płatniczy w sytuacji, gdy użytkownik podał 

nieprawidłowe dane. Wypłacając środki na rachunek bankowy użytkownik musi się upewnić, czy 

numer rachunku, kod bankowy, IBAN i/lub BIC/SWIFT są prawidłowe. Jeśli użytkownik wypłacił 

środki na niewłaściwy instrument płatniczy, może zostać poproszony o pomoc w odzyskaniu 

jego środków. Jednakże, w takiej sytuacji pobieramy opłatę w wysokości do 25 EUR za podjęcie 

takich działań i nie gwarantujemy, że próba odzyskania wypłaconych środków zakończy się 

sukcesem. 

13. Usługa Skrill Escrow 

13.1. Płatności zrealizowane za naszym pośrednictwem mogą podlegać naszej usłudze 

Escrow. Dzięki tej usłudze użytkownik może realizować płatności na rzecz odbiorcy, 

zatwierdzając transakcję w późniejszym czasie. 

13.2. W przypadku usługi Escrow obowiązują dodatkowe zasady i warunki. Więcej szczegółów 

na temat usługi Escrow można uzyskać na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik 

wybierze opcję płatności za pomocą usługi Escrow, oznacza to, że zobowiązuje się przestrzegać 

tych zasad i warunków, które odnoszą się do usługi Escrow oprócz niniejszych Warunków 

korzystania. 

13.3. Nasza usługa Escrow nie jest oferowana w ramach usługi przelewu Skrill iT, gdzie 

odbiorca nie posiada rachunku Skrill i dlatego części 13.1 i 13.2 nie odnoszą się do tej usługi. 

14. Opłaty 

14.1. Opłaty zależą od tego, czy użytkownik korzysta z rachunku Skrill w celach 

osobistych czy komercyjnych. 

14.2. Opłaty związane z transakcją można przejrzeć w dowolnym czasie w zakładce „Opłaty” na 

naszej stronie. Dodatkowe opłaty obowiązują w przypadku rachunków Skrill używanych w 

celach komercyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami opisanymi w części 4.6 

powyżej. Użytkownik powinien wydrukować lub pobrać i zachować kopię zakładki „Opłaty” 

wraz z kopią niniejszych Warunków korzystania. Dla wyjaśnienia, zakładka „Opłaty” tworzy 

część niniejszych Warunków korzystania. Opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z częścią 18. W 

określonych okolicznościach możemy zmienić dodatkowe opłaty określone w częściach 8.3, 8.9,  

11.6, 12.6 oraz 12.7. 

14.3. Transakcje użytkownika mogą podlegać konwersji waluty. Jeśli użytkownik dokona 

płatności z rachunku Skrill prowadzonego w określonej walucie na rachunek Skrill prowadzony 



w innej walucie, zostanie on zapytany o to, w jakiej walucie chce dokonać transakcji. Jeśli 

użytkownik wybierze walutę swojego rachunku Skrill, odbiorca poniesie opłatę za konwersję do 

waluty jego rachunku. Jeśli użytkownik wybierze walutę rachunku Skrill odbiorcy, poniesie 

opłatę za konwersję waluty do waluty płatności. Jeśli użytkownik wybierze walutę, która nie 

jest ani walutą jego rachunku Skrill ani walutą rachunku Skrill odbiorcy, poniesie opłatę za 

konwersję do waluty płatności, a następnie opłatę za konwersję waluty płatności do waluty 

jego rachunku Skrill.   

14.4. Za każdą konwersję waluty pobieramy opłatę w wysokości hurtowych kursów wymiany 

waluty. Informacje o kursach są dostępne online w zakładce „Opłaty za wymianę waluty” na 

stronie „Opłaty”, która jest aktualizowana regularnie przez cały dzień. Zmiany w kursach 

wymiany waluty mogą zostać zastosowane natychmiastowo i bez powiadomienia. Ponadto, 

pobieramy opłatę za wymianę waluty obcej, która jest również wyświetlana w zakładce 

„Opłaty” na stronie internetowej i która jest wyrażona w formie procentowej oraz naliczana 

oprócz opłaty za transakcję.  

14.5. Nasze opłaty są wyrażane w formie procentu od transakcji lub ustalane jako stałe kwoty 

w euro. W sytuacji, gdy stałe kwoty są wyświetlane w innej walucie niż EUR, taka informacja 

ma jedynie charakter informacyjny. Jeśli opłaty są potrącane z salda lub transakcja jest 

określona w innej walucie, kwota opłaty w euro zostanie przeliczona na odpowiednią kwotę w 

innej walucie w oparciu o hurtowe kursy wymiany obowiązujące w danym czasie i dostępne w 

zakładce „Opłaty za konwersję waluty” oraz w zakładce „Opłaty”, a następnie potrącona. Nie 

pobieramy opłaty za wymianę waluty obcej przy przeliczaniu opłat. 

14.6. Opłaty zostaną potrącone z rachunku Skrill użytkownika i użytkownik upoważnia nas do 

podjęcia takiego działania. Opłaty za transakcję zostaną naliczone podczas realizacji transakcji. 

Jeśli na saldzie rachunku Skrill nie ma wystarczających środków aby pokryć opłaty, możemy 

odrzucić realizację płatności. Opłaty za anulowanie lub obciążenie zwrotne będą potrącone, 

gdy zostaną naliczone.   

14.7. Jeśli potrącenie opłat doprowadzi do powstania ujemnego salda w rachunku Skrill, 

użytkownik będzie musiał spłacić zaległą kwotę poprzez dodanie wystarczających środków do 

rachunku Skrill. Zaniechanie takiego działania stanowi naruszenie niniejszych Warunków 

korzystania. Spłata ujemnego salda obowiązuje w trybie natychmiastowym bez konieczności 

powiadamiania użytkownika. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania użytkownikowi 

przypomnień o konieczności zasilenia rachunku środkami lub do podjęcia kroków mających na 

celu windykację długu, w tym, między innymi, za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub 

prawników bądź do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zastrzegamy sobie prawo do 

obciążenia użytkownika kosztami poniesionymi w powiązaniu z windykacją długu lub 

egzekwowaniem prawa. 

15. Dane użytkownika 

15.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega Polityce prywatności, którą 

można znaleźć na naszej stronie internetowej. Akceptując niniejsze Warunki korzystania, 

użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Polityki prywatności. Użytkownik 

powinien wydrukować lub pobrać i zachować kopię Polityki prywatności wraz z kopią 

niniejszych Warunków korzystania. 

15.2. Użytkownik będzie od nas otrzymywał drogą mailową biuletyny, w których znajdzie 

informacje o nowych właściwościach produktów, wydarzeniach, promocjach, specjalnych 

akcjach itd. Akceptując niniejsze Warunki korzystania, użytkownik zgadza się otrzymywać 

takie biuletyny w regularnych odstępach czasowych. Jeśli użytkownik nie życzy sobie 

otrzymywać od nas biuletynów, może z nich zrezygnować w dowolnym czasie, logując się do 

rachunku Skrill i zmieniając odpowiednie ustawienia w swoim profilu rachunku Skrill. 

Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania biuletynów, kontaktując się z 



działem obsługi klienta. W każdym biuletynie wysłanym do użytkownika drogą mailową 

użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania biuletynu.  

16. Odpowiedzialność 

16.1. W razie nieautoryzowanej płatności lub płatności, która została nieprawidłowo 

zrealizowana z powodu naszego błędu, niezwłocznie zwrócimy użytkownikowi kwotę 

płatności, w tym opłaty naliczone za transakcję.  Nie dotyczy to niżej wymienionych 

sytuacji: 

16.1.1. gdy nieautoryzowana płatność powstanie na skutek zaniechania ze strony użytkownika 

w odniesieniu do przechowywania danych dotyczących rachunku Skrill w bezpiecznym miejscu 

zgodnie z częścią 6, w którym to przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za pierwszych 

50 EUR (lub odpowiednią kwotę w walucie jego rachunku Skrill) o ile   

nie obowiązuje część 16.1.3; 

16.1.2. jeśli użytkownik nie powiadomi nas bez uzasadnionego opóźnienia o utracie hasła lub o 

innym wydarzeniu, które w uzasadniony sposób może zagrozić bezpieczeństwu jego rachunku 

Skrill po tym, jak użytkownik uzyska informacje o takim zajściu, w którym to przypadku 

poniesie odpowiedzialność za straty poniesione przed powiadomieniem nas o zaistniałej 

sytuacji; 

16.1.3. jeśli transakcja była autoryzowana, ale użytkownik naraził rachunek Skrill na 

niebezpieczeństwo świadomie lub na skutek zaniedbania, w którym to przypadku 

użytkownik będzie jedyną osobą, która poniesie odpowiedzialność za wszystkie straty; 

16.1.4. jeśli użytkownik nie zakwestionuje i nie powiadomi nas o nieautoryzowanej lub 

nieprawidłowo wykonanej transakcji w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji.  

16.2. Część 16.1.1 nie obejmuje transakcji zrealizowanych przez użytkownika po tym, jak 

poinformował nas zgodnie z częścią 6.2, w którym to przypadku my ponosimy 

odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i niezwłocznie zwrócimy użytkownikowi kwotę takiej 

transakcji.     

16.3. Bez uszczerbku dla powyższego, użytkownik jest proszony o regularne sprawdzanie 

historii transakcji rachunku Skrill oraz o częste kontaktowanie się z działem obsługi klienta w 

razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.   

16.4. W razie nieprawidłowej lub źle skierowanej płatności podejmiemy odpowiednie 

kroki, aby pomóc użytkownikowi w prześledzeniu i odzyskaniu takich płatności. 

16.5. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zakłócenia lub 

usterki w naszej usłudze lub za zakłócenia lub usterki w usługach naszych pośredników, na 

których polegamy, o ile takie zakłócenia lub usterki nie są spowodowane szczególnymi lub 

nieprzewidzianymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą 

pośredników dotkniętych zaistniałą sytuacją.   

16.6. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi 

za utratę zysku, utratę firmy lub reputacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty wynikające z naszej zgodności z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.  

16.7. Nic w niniejszych Warunkach korzystania nie powinno działać tak, aby wyłączyć 

odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała z powodu zaniedbania lub oszustwa bądź 

podania fałszywych informacji lub za ustawową odpowiedzialność, której nie można wyłączyć 

lub zmienić na podstawie porozumienia stron. 

16.8. Nasze obowiązki wynikające z niniejszych Warunków korzystania ograniczają się do 

zapewnienia użytkownikowi dostępu do rachunku do obsługi transakcji elektronicznych oraz 



powiązanych usług płatniczych i nie obejmuje zapewnienia standardów w zakresie jakości, 

bezpieczeństwa lub zgodności z prawem jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez 

klienta lub pośrednika Skrill.      

16.9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ocenę lub opłacenie jakichkolwiek podatków, ceł lub 

innych opłat wynikających z powiązanej transakcji handlowej zawartej między użytkownikiem a 

innym klientem Skrill. 

16.10. Naprawienie szkody/zwrot kosztów Użytkownik zgadza się nas bronić, zwrócić koszty lub 

zrekompensować nam wszelkie szkody oraz chronić nas oraz inne firmy w naszej grupie 

korporacyjnej przed roszczeniami, żądaniami, wydatkami i kosztami (tj. opłaty prawne, grzywny 

lub kary), które możemy ponieść w wyniku naruszenia przez niego lub jego pośredników 

niniejszych Warunków korzystania, naruszenia obowiązującego prawa i/lub innych usług. To 

postanowienie będzie również obowiązywać po rozwiązaniu umowy między nami i 

użytkownikiem. 

17. Zamknięcie rachunku i zawieszenie 

17.1. Możemy zamknąć rachunek Skrill lub inną usługę płatniczą powiązaną z nim, 

powiadamiając o tym użytkownika z wyprzedzeniem. Użytkownik może zamknąć swój 

rachunek Skrill w dowolnym czasie. Jeśli użytkownik korzysta z rachunku Skrill w celach 

komercyjnych, mogą obowiązywać różne postanowienia dotyczące zamknięcia rachunku 

zgodnie z tym, co zostało określone w części 4.7 powyżej. 

17.2. Wraz z powiadomieniem o zamknięciu rachunku lub w czasie późniejszym możemy 

wręczyć użytkownikowi odpowiednie wskazówki dotyczące sposobu wypłaty środków 

pozostałych na rachunku.  

17.3. Jeśli rachunek Skrill użytkownika jest objęty wymogiem utrzymania rezerwy 

obowiązkowej, zamknięcie rachunku Skrill nie będzie miało wpływu na nasze prawo do 

utrzymania rezerwy oraz do dokonania stosownych potrąceń w uzgodnionym okresie 

czasu.  

17.4. Możemy w dowolnym czasie zawiesić lub zamknąć rachunek Skrill użytkownika bez 
wcześniejszego powiadomienia w niżej wymienionych okolicznościach: 

17.4.1. Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub 

inny warunek dotyczący określonych usług objętych osobnymi zasadami i warunkami; 

17.4.2. Użytkownik naruszy lub mamy podstawy, aby wierzyć, że użytkownik działa z 

naruszeniem prawa lub przepisu, który obowiązuje w odniesieniu do korzystania przez 

niego z naszych usług; 

17.4.3. Mamy podstawy, aby wierzyć, że użytkownik jest w jakikolwiek sposób zamieszany w 

oszukańczą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie aktów terroryzmu lub inną działalność 

przestępczą. 

17.5. Możemy zawiesić rachunek Skrill użytkownika w dowolnym czasie w niżej wymienionych 
okolicznościach: 

17.5.1. Mamy podstawy, aby wierzyć, że rachunek Skrill użytkownika został przechwycony 

lub z powodu bezpieczeństwa; lub 

17.5.2. Mamy podstawy, aby podejrzewać, że rachunek Skrill użytkownika został 

wykorzystany lub jest wykorzystywany bez jego autoryzacji lub w nieuczciwy sposób; 

użytkownik zostanie powiadomiony o naszych krokach przed zawieszeniem rachunku lub jeśli 

wcześniejsze powiadomienie nie jest możliwe ze względu na okoliczności, niezwłocznie po 

zawieszeniu, o ile prawo nie zakazuje nam powiadomienia użytkownika.   



18. Zmiany w Warunkach korzystania 

18.1. Niniejsze Warunki korzystania oraz dodatkowe zasady i warunki, które mogą 

obowiązywać mogą ulec zmianom. Zmiany zostaną wprowadzone po wcześniejszym 

powiadomieniu użytkownika zgodnie z procedurą określoną w tej części. 

18.2. Użytkownik otrzyma od nas powiadomienie o proponowanych zmianach drogą mailową, 

przy czym wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany przez użytkownika przy 

rejestracji rachunku Skrill.  

18.3. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące po dacie powiadomienia o 

zmianie, o ile użytkownik nie dostarczy nam powiadomienia o tym, że wyraża sprzeciw wobec 

wprowadzenia zmian w życie. Zmiany, które mają na celu ułatwienie użytkownikowi 

korzystanie z rachunku Skrill będą wprowadzane niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w 

powiadomieniu o zmianie. Zmiany dotyczące kursów wymiany wejdą w życie niezwłocznie bez 

wcześniejszego powiadomienia i użytkownik nie ma prawa do wyrażania sprzeciwu wobec 

takich zmian. 

18.4. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec zmian, nie będą go one obowiązywały. 

Jednakże, taki sprzeciw będzie równoznaczny z powiadomieniem o zamknięciu rachunku 

Skrill przez użytkownika. Rachunek Skrill użytkownika zostanie zamknięty zgodnie z 

postanowieniami części 7 powyżej. 

19. Komunikacja 

19.1. Zazwyczaj komunikujemy się z użytkownikiem drogą mailową. W tym celu użytkownik 

musi posiadać zawsze przynajmniej jeden aktywny adres e-mail w swoim profilu rachunku 

Skrill. Wymagamy od użytkownika, aby sprawdzał regularnie i często przychodzące 

wiadomości. Maile mogą zawierać linki umożliwiające dalszą komunikację na naszej stronie 

internetowej. Wszelkie komunikaty lub powiadomienia wysłane drogą mailową zostaną 

uznane za otrzymane w tym samym dniu, jeśli wiadomość znajdzie się w skrzynce użytkownika 

do 16:30 w dniu roboczym. Jeśli użytkownik otrzyma wiadomość po 16:30 w dniu roboczym 

lub w innym czasie, uznajemy to za otrzymanie wiadomości z następnym dniu roboczym.  

19.2. W sytuacji, gdy prawo wymaga od nas dostarczenia informacji użytkownikowi na twardym 

nośniku, wyślemy do niego e-mail (z lub bez załącznika) lub wyślemy do niego powiadomienie z 

odsyłaczem do informacji na naszej stronie internetowej w taki sposób, który umożliwi 

użytkownikowi zapisanie tej informacji w formacie do drukowania lub w innym formacie, który 

może zostać trwale zachowany przez użytkownika. Użytkownik musi zachować kopie wszystkich 

komunikatów, które do niego wysyłamy lub które mu udostępniamy. 

19.3. Użytkownik może się zwrócić z prośbą o kopię aktualnych Warunków korzystania 

lub innego dokumentu umownego, kontaktując się z działem obsługi klienta. 

19.4. Aby przeglądać maile, użytkownik potrzebuje komputera z oprogramowaniem do 

obsługi skrzynki mailowej, które może wyświetlać maile w formacie HTML. Możemy również 

wysyłać do użytkownika załączniki w formacie Adobe Systems Inc.’s Portable Document 

(PDF), do otwarcia których użytkownik będzie potrzebował programu Adobe’s Acrobat 

Reader, który można pobrać za darmo na stroniewww.adobe.com. 

19.5. Nigdy nie wysyłamy wiadomości e-mail z załączonymi plikami wykonywalnymi lub z 

linkami do plików wykonywalnych. Jeśli użytkownik otrzyma e-mail z takimi załącznikami, 

powinien usunąć wiadomość, nie klikając na załącznik. W razie braku pewności co do tego, czy 

dana wiadomość pochodzi od nas, prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta. 

19.6. Komunikujemy się z użytkownikiem po angielsku i zawsze akceptujemy wiadomości 

wysyłane do nas w języku angielskim. Użytkownik może wybrać preferowany język z listy 

obsługiwanych języków w profilu rachunku Skrill, a my będziemy wysyłać do niego 

http://www.adobe.com/


automatyczne powiadomienia i komunikaty drogą mailową na temat zmian w niniejszych 

Warunkach korzystania w wybranym przez niego języku. W przypadku niestandardowej 

komunikacji zastrzegamy sobie prawo do komunikowania z użytkownikiem w języku 

angielskim. Dokumenty i komunikaty w innych językach są tworzone jedynie dla wygody 

użytkownika i nie zobowiązują nas w żaden sposób do prowadzenia dalszej komunikacji w 

tym języku. 

19.7. Oprócz komunikowania się drogą mailową możemy się kontaktować z użytkownikiem 

droga listową lub telefoniczną w zależności od sytuacji. Jeśli użytkownik korzysta z usług 

mobilnych, możemy się z nim komunikować za pomocą wiadomości tekstowych. Wszelkie 

komunikaty lub powiadomienia wysłane drogą pocztową będą uważane za doręczone po 

upływie trzech dni od daty wysyłki na terenie Wielkiej Brytanii oraz po upływie pięciu dni od 

daty wysyłki poza obszarem Wielkiej Brytanii. Wszelkie komunikaty i powiadomienia 

wysłane za pomocą wiadomości tekstowych będą uważane za doręczone tego samego dnia.  

19.8. Użytkownik może się z nami kontaktować w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość 

do biura obsługi klienta za pomocą opcji „Wsparcie E-Mail” dostępnej na naszej stronie lub 

dzwoniąc pod numer +44 203 514 5562. 

20. Skargi 

20.1. Wszelkie skargi dotyczące nas lub naszych usług powinny być kierowane do nas poprzez 

skontaktowanie się z działem obsługi klienta. Użytkownik powinien jasno określić, że pragnie 

złożyć skargę. Dzięki temu możemy odróżnić skargę od zwykłego zapytania. Potwierdzenie 

otrzymania skargi zostanie wysłane do użytkownika drogą mailową w ciągu 48 godzin od 

trzymania od niego skargi zgodnie z naszą procedurą składania skarg. Użytkownik może się 

zwrócić z prośbą o wysłanie kopii procedury składania skarg w dowolnym czasie, kontaktując 

się z działem obsługi klienta. 

20.2. Staramy się udzielić użytkownikowi odpowiedzi lub rozwiązać jego skargę w ramach 

czasowych określonych przez Rzecznika ds. usług finansowych. Jeśli to nie jest możliwe ze 

względu na nieprzewidziane okoliczności lub brak informacji, skontaktujemy się z 

użytkownikiem. 

20.3. Jeśli skarga użytkownika nie zostanie rozwiązana w satysfakcjonujący dla niego 

sposób, może się skontaktować z Rzecznikiem ds. usług finansowych pod adresem 

Exchange Tower, London, E14 9SR, Wielka Brytania. Więcej informacji można znaleźć na 

stronie internetowej www.financial-ombudsman.org.uk. 

21. Różne 

21.1. Żadna inna osoba poza użytkownikiem nie posiada żadnych praw zgodnie z niniejszymi 

Warunkami korzystania, a postanowienia Ustawy o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r. 

są wyraźnie wykluczone.  

21.2. Rachunek Skrill użytkownika jest przypisany do niego i użytkownik nie może 

przypisywać żadnych praw osobom trzecim zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. 

21.3. Rachunek Skrill użytkownika jest obsługiwany w Wielkiej Brytanii i niniejsze Warunki 

korzystania podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w 

Anglii i Walii. Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków korzystania lub innych 

postanowień dotyczących rachunku Skrill powinny być rozstrzygane wyłącznie przez sądy 

Anglii i Walii z wyjątkiem sytuacji, gdy zabrania tego prawo UE. 

21.4. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków korzystania zostanie uznana przez sąd 

kompetentnej jurysdykcji za nieprawidłową, niezgodną z prawem lub niewykonalną, wówczas 

taka część zostanie usunięta z Warunków korzystania, które nadal będą obowiązywały w 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/


najwyższym zakresie dopuszczanym przez prawo. 

22. Definicje 

Róże terminy używane z niniejszych Warunkach korzystania mają następujące znaczenie: 
 

 
 „Dzień roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota lub niedziela, święto lub dzień 

wolny od pracy w Anglii; 

 

 „Obsługa klienta” oznacza nasz dział obsługi klienta, z którym można się skontaktować, 

wysyłając wiadomość przy użyciu opcji „Skontaktuj się z nami” dostępnej na naszej stronie 

lub dzwoniąc pod numer telefonu +44 203 514 5562; 

 „Usługa Escrow” oznacza bezpieczny system płatności, którego można używać do 

przechowywania środków na bezpiecznym zaufanym rachunku pośrednika, dopóki 

transakcja nie zostanie zakończona. Szczegóły są dostępne na naszej stronie; 

 „Opłaty” oznaczają opłaty naliczane za korzystanie przez użytkownika z naszych usług; 

 „Rzecznik ds. usług finansowych” oznacza usługi oferowane na terenie Wielkiej Brytanii 

przez Rzecznika ds. usług finansowych. Szczegóły można znaleźć na stronie 

www.financial- ombudsman.org.uk. Z rzecznikiem można się skontaktować pod adresem  

The Financial Ombudsman 

Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom ; 

 „FCA” oznacza urząd o nazwie Financial Conduct Authority (Urząd Regulacji Rynków 

Finansowych) na terenie Wielkiej Brytanii, który znajduje się pod adresem 25 The North 

Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom; więcej informacji na temat 

FCA można znaleźć na stronie FCA pod adresem www.fca.org.uk; 

 „Polityka prywatności” oznacza politykę Skrill regulującą przetwarzanie danych 

osobowych; jest ona dostępna na naszej stronie internetowej i może być zmieniana 

od czasu do czasu; 

 „Skrill” oznacza Skrill Ltd. (numer rejestracyjny: 4260907), a biuro spółki znajduje się 

pod następującym adresem: Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United 

Kingdom; 

 „Rachunek Skrill” oznacza rachunek do obsługi transakcji elektronicznych, który 

użytkownik otwiera i prowadzi na stronie internetowej Skrill; 

 „Usługa przelewu Skrill iT” oznacza usługę przelewu pieniędzy. Więcej szczegółów na temat 

tej usługi można znaleźć na stronie internetowej Skrill.  

 „Strona internetowa Skrill” lub „Strona internetowa” oznacza stronę internetową dostępną 
pod adresem www.skrill.com;  

 „Warunki korzystania” oznaczają niniejsze Warunki korzystania z rachunku Skrill, które 

zostały opublikowane na stronie internetowej i mogą być zmieniane od czasu do czasu;  

 Zwroty typu „my”, „nas”, „nasze” oznaczają Skrill. 

 „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, w którego imieniu zostaje 

otwarty i jest prowadzony rachunek Skrill. 


