
Bun venit la Skrill 

1. Despre Skrill 

1.1. Skrill® este denumirea comercială a Skrill Limited, o companie încorporată sub legislaţia Angliei şi 

Ţării Galilor, cu numărul de înregistrare 4260907. Suntem autorizaţi de Autoritatea pentru conduita 

financiară Financial Conduct Authority (FCA), în temeiul Reglementărilor banilor electronici 2011, 

pentru emiterea de bani electronici, numărul nostru de înregistrare FCA pentru bani electronici este 

900001. 

2. Sfera acestor Termeni de utilizare 

2.1. Aceşti Termeni de utilizare guvernează deschiderea, utilizarea şi închiderea contului dvs. Skrill şi 

alte servicii de plată aferente menţionate aici. Împreună cu Politica noastră de confidenţialitate şi 

orice alţi termeni şi condiţii menţionate aici constituie relaţia juridică dintre dvs. şi noi. Pentru 

utilizarea serviciilor suplimentare, s-ar putea să trebuiască să acceptaţi termeni şi condiţii 

suplimentare, aşa cum veţi fi informaţi atunci când comandaţi sau utilizaţi aceste servicii. Vă 

recomandăm să imprimaţi sau să descărcaţi şi să păstraţi o copie a acestor Termeni de utilizare, 

pentru consultări ulterioare. Puteţi consulta oricând Termenii de utilizare curenţi pe site-ul nostru 

web. 

2.2. Vă recomandăm, de asemenea, să citiţi răspunsurile din secţiunea „Întrebări frecvente”, 

publicate pe site-ul nostru web. 

2.3. În funcţie de tipul de cont Skrill pe care îl aveţi, e posibil să se aplice termeni şi condiţii 

suplimentare, precum vă vor fi comunicate la momentul adecvat. 

3. Contul dvs. Skrill 

3.1. Contul dvs. Skrill este un cont pentru bani electronici, care vă permite să trimiteţi şi să 

primiţi plăţi electronice. 

3.2. Banii electronici din Contul dvs. Skrill sunt emişi în conformitate cu Directiva europeană a 

banilor electronici (Directiva 2009/110/EC din 16 septembrie 2009) şi legislaţia naţională 

relevantă din Marea Britanie. 

3.3. Contul dvs. Skrill va avea valuta pe care o alegeţi dvs, selectată dintre valutele disponibile. 

Nu puteţi modifica valuta Contului Skrill după ce aţi încercat să procesaţi o plată. 

3.4. Conform secţiunii 7, banii electronici din Contul dvs. Skrill nu expiră, însă nu vor acumula 

dobândă. 

3.5. Aveţi dreptul de a retrage oricând fonduri din Contul dvs. Skrill. Însă, este posibil să vi se solicite 

confirmarea identităţii înainte. Nu există o sumă minimă de retragere, însă fondurile din Contul dvs. 

Skrill trebuie să fie suficiente pentru a acoperi orice comision de retragere aplicabil.  Puteţi alege 

metoda de retragere atunci când transmiteţi o cerere de retragere. 

3.6. Conturile pentru bani electronici nu sunt conturi bancare. Acceptând aceşti Termeni de utilizare, 

confirmaţi că Planul de compensare a serviciilor financiare din UK (FSCS) nu se aplică Contului dvs. 

Skrill. În cazul improbabil în care compania devine insolventă, este posibil să pierdeţi banii electronici 

din Contul dvs. Skrill. Însă, respectăm cu stricteţe cerinţele juridice ale Directivei europene a banilor 

electronici 2009/110/CE şi legislaţia naţională a MB, care sunt create pentru a garanta siguranţa şi 

lichiditatea fondurilor depuse în conturile de bani electronici. Pentru mai multe informaţii despre 

protecţia fondurilor clientului, vă rugăm vizitaţi site-ul nostru web. 



3.7. Banii electronici din Contul Skrill aparţin persoanei sau entităţii juridice înregistrată ca deţinător 

al Contului Skrill. Nicio altă persoană în afară de deţinătorul Contului Skrill nu are drepturi asupra 

fondurilor din Contul Skrill, cu excepţia cazurilor de succesiune. Nu puteţi aloca sau transfera Contul 

dvs. Skrill unei terţe părţi sau nu puteţi acorda drepturi juridice sau echitabile unei terţe părţi. 

3.8. Contul dvs. Skrill poate fi supus limitării încărcării, plăţilor şi retragerii, în funcţie de ţara în care 

locuiţi, de statutul de verificare a Contului dvs. Skrill şi de alţi factori utilizaţi de noi pentru a 

determina aceste limite, din când în când, la latitudinea noastră. 

4. Deschiderea Contului dvs. Skrill 

4.1. Pentru a utiliza serviciile noastre de plată, trebuie să deschideţi mai întâi un Cont Skrill, 

înregistrându-vă informaţiile pe site-ul nostru web. Ca parte din procesul de înregistrare, va trebui 

să acceptaţi aceşti Termeni de utilizare şi Politica noastră de confidenţialitate şi trebuie să aveţi 

dreptul legal de a face acest lucru. În cazul în care comandaţi servicii suplimentare, vi se va solicita 

să acceptaţi termenii şi condiţiile suplimentare. 

4.2. Dacă sunteţi o persoană fizică, trebuie să aveţi 18 ani sau mai mult pentru a ne utiliza serviciile şi 

deschizând un Cont Skrill, declaraţi că aveţi 18 ani sau mai mult. Acest lucru nu se aplică produselor 

pentru care stabilim o limită de vârstă diferită. Vă putem solicita oricând să ne trimiteţi o dovadă a 

vârstei dvs. 

4.3. Puteţi deschide un singur Cont Skrill, cu excepţia cazului în care aprobăm în mod explicit 

deschiderea de conturi suplimentare. 

4.4. Puteţi deschide un Cont Skrill dacă aveţi dreptul legal de a face acest lucru, în ţara în care locuiţi.  

Deschizând un Cont Skrill afirmaţi şi ne garantaţi că deschiderea Contului Skrill nu încalcă legi sau 

reglementări ce vi se aplică. Ne veţi despăgubi pentru orice daune suferite în urma încălcării de către 

dvs. a acestei secţiuni. 

4.5. Toate informaţiile furnizate în timpul procesului de înregistrare sau ulterior trebuie să fie 

precise şi reale. 

4.6. Puteţi adăuga instrumente de plată (cum ar fi conturi bancare, carduri de credit sau debit) la 

Contul Skrill doar dacă sunteţi deţinătorul acelui instrument de plată. Luăm în serios orice încălcare 

a acestei cerinţe şi vom trata orice încercare de adăugare a unui instrument de plată pentru care nu 

sunteţi titular ca fraudă. 

4.7. În timpul înregistrării vi se va solicita dacă intenţionaţi să utilizaţi Contul Skrill în scopuri 

personale sau comerciale. Dacă aveţi intenţia de a utiliza Contul Skrill pentru scopuri comerciale, 

trebuie să ne spuneţi, chiar dacă îl utilizaţi şi în scopuri personale. Dacă aţi afirmat că veţi utiliza 

Contul Skrill în scopuri exclusiv personale, trebuie să ne notificaţi imediat înainte, oricând, în viitor, 

intenţionaţi să îl folosiţi în scopuri comerciale, contactând Serviciul de asistenţă clienţi. Utilizaţi 

Contul Skrill în scopuri comerciale dacă primiţi plăţi pentru sau în legătură cu orice activitate 

comercială. Ne rezervăm dreptul de a stabili dacă, în opinia noastră rezonabilă, utilizaţi Contul Skrill 

pentru scopuri comerciale. Dacă utilizaţi Contul Skrill pentru scopuri comerciale, pe lângă aceşti 

Termeni de utilizare, veţi fi obligat/ă să respectaţi Termenii şi condiţiile pentru comercianţi. Dacă 

aveţi îndoieli dacă o activitate este sau nu de natură comercială, contactaţi Serviciul de asistenţă 

clienţi. 

4.8. În 14 zile de la data deschiderii Contului Skrill, puteţi închide Contul Skrill gratuit, contactând 

Serviciul de asistenţă clienţi. Însă, dacă aţi încărcat fonduri în Contul Skrill, este posibil să vi se 

solicite documente de identificare înainte de a putea retrage 

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


fonduri. Tranzacţiile şi comisioanele pentru tranzacţii care au loc înainte de a închide Contul 

Skrill (inclusiv acele tranzacţii care nu pot fi revocate şi au fost iniţiate, fără a fi finalizate 

înainte de închiderea Contului Skrill), nu vor fi rambursate. 

5. Păstrarea Contului dvs. Skrill 

5.1. Trebuie să vă asiguraţi că informaţiile înregistrate în Contul Skrill sunt întotdeauna precise şi 

actualizate şi nu vom fi responsabili de orice daune suferite dacă nu respectaţi această condiţie. Vă 

putem solicita din când în când să confirmaţi acurateţea informaţiilor sau să ne furnizaţi documente 

sau alte dovezi. 

5.2. Vă putem contacta prin e-mail sau prin alte moduri descrise la secţiunea 19 pentru a vă 

transmite informaţii sau notificări referitoare la Contul dvs. Skrill. Este responsabilitatea dvs. de a 

verifica funcţionarea corectă a contului dvs. de e-mail sau a celorlalte metode de comunicare pe 

care le-aţi înregistrat în Contul Skrill şi de a recupera şi citi prompt mesajele aferente Contului dvs. 

Skrill. Nu vom fi responsabili de daunele produse din cauza nerespectării acestei condiţii. 

5.3. Fondurile încărcate, plăţile primite, plăţile trimise şi retragerile de fonduri sunt afişate în 

istoricul online al tranzacţiilor împreună cu comisioanele aplicate. Fiecare tranzacţie primeşte un ID 

unic al tranzacţiei şi este afişată în istoricul tranzacţiilor. Trebuie să comunicaţi acest ID al 

tranzacţiei când discutaţi cu noi despre o anumită tranzacţie. Trebuie să verificaţi regulat soldul 

Contului Skrill şi istoricul tranzacţiilor. Raportaţi orice neconcordanţe sau clarificaţi orice întrebări 

pe care le aveţi, cât mai rapid, contactând Serviciul de asistenţă clienţi. 

5.4. În temeiul prevederilor secţiunii 8 de mai jos şi fără a influenţa prevederile secţiunii 9.5(A), 

pentru a solicita o rambursare a unei plăţi neautorizate sau executate în mod incorect din Contul 

dvs. Skrill, trebuie să ne notificaţi imediat când aţi luat la cunoştinţă orice tranzacţie neautorizată 

sau incorectă şi în orice caz nu mai târziu de treisprezece (13) luni de la data debitării tranzacţiei. 

6. Menţinerea siguranţei Contului dvs. Skrill 

6.1. Trebuie să luaţi toate măsurile necesare pentru a păstra în siguranţă parola Contului Skrill şi să nu 

o divulgaţi niciodată, nimănui. Personalul nostru nu vă va solicita niciodată să furnizaţi parola, nouă 

sau unei terţe părţi. Orice mesaj pe care îl primiţi sau site web pe care îl vizitaţi, care vă solicită 

parola, altul decât site-ul web Skrill sau un gateway de plăţi Skrill pe site-ul web al unui comerciant, 

trebuie raportat către noi. Dacă aveţi îndoieli în legătură cu autenticitatea unui site web, contactaţi 

Serviciul de asistenţă clienţi. Vă recomandăm să schimbaţi parola regulat (cel puţin la fiecare trei (3) - 

şase (6) luni) pentru a reduce riscul încălcării măsurilor de siguranţă ale Contului dvs. Skrill. Vă 

recomandăm de asemenea să nu alegeţi o parolă uşor de ghicit pe baza informaţiilor pe care o 

persoană le-ar putea şti sau aduna despre dvs. sau o parolă cu înţeles. Nu permiteţi nimănui să vă 

acceseze Contul Skrill sau să vă urmărească atunci când accesaţi Contul Skrill. 

6.2. În cazul în care consideraţi sau suspectaţi că datele de autentificare în Contul Skrill, parola sau 

alte măsuri de securitate au fost pierdute, furate, înstrăinate, utilizate fără autorizaţie sau 

compromise, vă recomandăm să vă schimbaţi parola. Trebuie să contactaţi Serviciul de asistenţă 

clienţi fără întârziere atunci când luaţi la cunoştinţă orice pierdere, furt, înstrăinare sau utilizare 

neautorizată a Contului Skrill, a datelor de autentificare, a parolei sau a altor măsuri de securitate. 

Orice întârziere nejustificată în a ne notifica poate afecta securitatea Contului dvs. Skrill şi puteţi fi 

răspunzător/oare de orice daune produse. Dacă suspectaţi că contul dvs. Skrill a fost accesat de 

altcineva, trebuie să contactaţi poliţia şi să raportaţi incidentul. 



6.3. Vă putem suspenda sau restricţiona funcţiile Contului Skrill, în baza unor motive rezonabile 

legate de securitatea Contului Skrill sau a oricăror măsuri de securitate ale acestuia sau dacă noi 

considerăm, în mod rezonabil, că a avut loc o utilizare neautorizată sau frauduloasă a Contului Skrill 

sau că oricare dintre măsurile sale de securitate au fost compromise. Vă vom notifica în legătură cu 

orice suspendare sau restricţionare şi cu motivele acestei suspendări sau restricţionări în avans sau 

dacă nu am putut face acest lucru, imediat după ce suspendarea sau restricţionarea a fost impusă, 

dacă notificarea dvs. nu este ilegală sau nu compromite interesele noastre rezonabile legate de 

securitate. Vom îndepărta suspendarea şi / sau restricţionarea imediat ce acest lucru este posibil, 

după ce motivele suspendării şi / sau restricţionării încetează să existe. 

6.4. Trebuie să luaţi toate măsurile rezonabile pentru a vă asigura că contul(urile) dvs. de e-mail 

este/sunt accesate doar de către dvs., deoarece adresa dvs. de e-mail poate fi utilizată pentru 

resetarea parolelor sau pentru a comunica cu dvs. în legătură cu securitatea Contului Skrill. În cazul 

în care oricare dintre adresele de e-mail înregistrate în Contul dvs. Skrill este compromisă, trebuie să 

ne comunicaţi imediat ce luaţi la cunoştinţă acest lucru, contactând Serviciul de asistenţă clienţi şi 

contactându-vă, de asemenea, prin e-mail, furnizorul de servicii. 

6.5. Indiferent dacă utilizaţi un computer public, comun sau propriul computer pentru a accesa 

Contul Skrill, trebuie să vă asiguraţi întotdeauna că informaţiile de autentificare nu rămân stocate 

în browser sau cache sau că nu sunt înregistrate în niciun fel. Nu trebuie să utilizaţi niciodată nicio 

funcţie care permite stocarea datelor de autentificare sau a parolelor de către computerul pe care 

îl utilizaţi.  

6.6. Produsele suplimentare sau serviciile pe care le utilizaţi pot avea cerinţe de securitate 

suplimentare şi trebuie să vă familiarizaţi cu acestea aşa cum vă sunt prezentate. 

7. Închiderea Contului dvs. Skrill 

7.1. Puteţi închide Contul Skrill oricând, contactând Serviciul de asistenţă clienţi. 

7.2. În cazul în care în Contul Skrill există fonduri în momentul închiderii, vă vom ruga să retrageţi 

fondurile într-o perioadă de timp rezonabilă, în timpul căreia, Contul Skrill va putea fi accesat doar în 

scopul retragerii fondurilor. După expirarea acestei perioade, nu veţi putea accesa Contul Skrill, însă 

puteţi retrage fondurile rămase contactând Serviciul de asistenţă clienţi şi solicitând trimiterea 

fondurilor către dvs. într-un mod acceptabil pentru noi. Puteţi face acest lucru pe timpul unei 

perioade de 6 ani de la data închiderii Contului Skrill, însă vă sugerăm să retrageţi fondurile rămase 

cât mai repede, deoarece nu vor acumula dobândă cât timp sunt depuse în Contul Skrill. Obligaţiile 

dvs. referitoare la păstrarea Contului Skrill în siguranţă, conform secţiunii 6, vor rămâne valabile. 

7.3. Ne rezervăm dreptul de a efectua verificări aferente spălării de bani, finanţării terorismului, 

fraudei sau altor activităţi ilegale înainte de a autoriza retragerea fondurilor, inclusiv aferente 

returnării de fonduri către dvs. după închiderea Contului Skrill. 

8. Încărcarea de fonduri 

8.1. Puteţi încărca fonduri vizitând site-ul web, autentificându-vă în Contul Skrill şi urmând 

instrucţiunile relevante de încărcare. Vi se pot prezenta mai multe metode de încărcare, în funcţie de 

instrumentele de plată pe care le-aţi adăugat la Contul Skrill şi de instrumentele de plată disponibile 

în ţara în care locuiţi. Metodele de încărcare sunt servicii de plată furnizate de instituţii financiare 

terţe (spre exemplu, emiţătorul cardului de plată pe care îl utilizaţi pentru a încărca fonduri sau 

furnizori de servicii direct banking terţi) şi nu fac parte din serviciul nostru. Nu garantăm utilizarea 

unei anumite metode de încărcare puse la dispoziţie şi putem face modificări sau întrerupe 

acceptarea unei anumite metode de încărcare, oricând, fără a urma 



procedura de la secţiunea 18. Indiferent de secţiunea 8.7 de mai jos, nu vom fi responsabili de 

plăţile de încărcare, până când fondurile încărcate sunt primite de noi. 

8.2. Este posibil să vi se solicite să răspundeţi la întrebări de securitate sau să întreprindeţi 

activităţi pe care le impunem pentru a asigura autorizarea corectă a unei tranzacţii de 

încărcare. 

8.3. Dacă alegeţi o metodă de încărcare utilizând un instrument de plată care poate fi supus 

drepturilor de returnare a plăţii, cum ar fi (fără a se limita la) card de credit sau debit, declaraţi că nu 

veţi exercita dreptul de returnare a plăţii decât în cazul utilizării neautorizate a instrumentului de 

plată sau în cazul încălcării acestor Termeni de utilizare, acordându-vă astfel dreptul la rambursarea 

sumei încărcate. În caz contrar, nu puteţi solicita returnarea plăţii pentru oricare tranzacţie de 

încărcare sau nu puteţi permite o tranzacţie de returnare a plăţii pentru care nu sunteţi responsabili 

inclusiv (fără a se limita la) litigii cu comercianţi pentru lipsa livrării bunurilor sau serviciilor sau un 

sold insuficient în contul instrumentului de plată. Ne rezervăm dreptul de a vă taxa pentru 

comisioanele şi cheltuielile suportate în legătură cu aceste returnări ale plăţilor şi cu orice acţiune 

întreprinsă pentru a le contesta. Vă putem taxa şi cu un comision, pentru returnări de plăţi, de 25 

EUR. 

8.4. Puteţi permite unui comerciant pe care doriţi să îl plătiţi prin intermediul nostru, regulat (ex. 

abonament), să debiteze Contul dvs. Skrill pentru fiecare plată recurentă. În acest caz, ne autorizaţi să 

debităm instrumentul de plată (ex. card de credit sau cont bancar) pe care l-aţi utilizat pentru a face 

plata iniţială, pentru fiecare plată ulterioară. Pentru a anula plăţile recurente în viitor, trebuie să (a) 

ne contactaţi şi să (b) notificaţi comerciantul de la care aţi achiziţionat bunurile sau serviciile pentru 

care aţi anulat plata recurentă. Nu trebuie să anulaţi sau să inversaţi aceste tranzacţii recurente doar 

prin contactarea emiţătorului instrumentului de plată (ex. furnizorul cardului dvs. de credit sau 

banca), fără a urma paşii de anulare menţionaţi mai sus la această secţiune 8.4. Conform secţiunii 8.5, 

nu vom fi răspunzători pentru plata/plăţile recurentă(e) pe care aţi/le-aţi făcut/-o înainte de a ne 

notifica în legătură cu anularea şi dacă soldul Contului dvs. Skrill va fi pe minus în urma acestei plăţi / 

acestor plăţi, veţi fi responsabil/ă de plata acestor sume către noi. 

8.5. Vă vom returna orice plăţi recurente din trecut, iniţiate de către sau prin intermediul 

comerciantului dacă (a) autorizaţia acordată iniţial nouă sau comerciantului nu a specificat suma 

exactă a plăţii şi (b) dacă suma plăţii a depăşit suma pe care aţi preconizat-o în mod rezonabil, având 

în vedere tiparul de cheltuire anterior şi circumstanţele cazului.  Trebuie să solicitaţi rambursarea în 

opt săptămâni de la data debitării fondurilor din Contul dvs. Skrill. Sunteţi de acord să ne furnizaţi 

informaţiile necesare în mod rezonabil pentru confirmarea îndeplinirii condiţiilor rambursării, 

descrise la secţiunea 8.5. În zece 

(10) zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de rambursare sau, atunci când este cazul, de la 

primirea informaţiilor ulterioare pe care le-am solicitat de la dvs., fie vom returna suma completă a 

plăţii fie vă vom furniza justificarea refuzului de a rambursa plata, indicându-vă că aveţi dreptul să 

înaintaţi problema Avocatului Poporului (detalii în secţiunea 22), dacă nu acceptaţi justificarea 

furnizată. 8.5(A). Transferurile automate de bani, regulate sau recurente, nu fac parte din serviciul de 

transfer de bani Skrill iT, în cazul în care destinatarul nu are Cont Skrill şi prin urmare secţiunile 8.4 şi 

8.5 nu se vor aplica acelui serviciu. 

8.6. Dacă o tranzacţie de returnare sau inversare a plăţii produce un sold negativ în Contul dvs. Skrill, 

vi se va solicita să plătiţi acest sold negativ prin încărcarea de fonduri suficiente în Contul Skrill. Dacă 

nu veţi face acest lucru, acesta reprezintă o încălcare a Termenilor de utilizare. Plata soldului negativ 

trebuie făcută imediat, fără a necesita o notificare. Ne rezervăm dreptul, oricând, de a vă trimite 

mementouri sau de a lua alte măsuri de recuperare a datoriilor, inclusiv, fără a ne limita la, 

autorizarea unei agenţii de recuperare a datoriilor 



sau a unui avocat sau intentarea unui proces în instanţă. Ne rezervăm dreptul de a vă taxa 

pentru cheltuielile pe care le suportăm în urma eforturilor de recuperare a datoriilor sau de 

aplicare a hotărârilor judecătoreşti. 

8.7. Fondurile încărcate vor fi creditate în Contul dvs. Skrill, după ce fondurile au fost primite de noi. 

Unele tranzacţii de încărcare, cum ar fi cele prin card de credit sau debit, direct debit sau direct 

banking vor fi creditate în Contul dvs. Skrill imediat, însă sunt supuse inversării în cazul în care 

fondurile reale nu ajung la noi într-un timp rezonabil, în acest caz vom deduce această tranzacţie 

inversată din soldul Contului dvs. Skrill. Dacă soldul Contului dvs. Skrill este insuficient, ne rezervăm 

dreptul de a solicita plata de la dvs. 

8.8. În scopul unei tranzacţii de încărcare prin intermediul unui instrument de plată, noi suntem 

destinatarul plăţii şi nu un furnizor de servicii de plată. 

8.9. Nu trebuie să faceţi o încărcare printr-un instrument de plată dacă nu sunteţi titularul 

instrumentului de plată. Luăm în serios orice încălcare a acestei cerinţe şi vom trata orice încercare 

de utilizare a unui instrument de plată pentru care nu sunteţi titular ca fraudă. Fără a afecta 

solicitarea unor daune ulterioare, dacă trebuie să returnăm fonduri încărcate de pe un instrument 

de plată care nu este pe numele dvs., putem solicita un comision de administrare de 10 EUR per 

returnare a încărcării. 

8.10. Încărcările pot fi supuse limitării încărcării în baza cerinţelor de securitate sau juridice. Aceste 

limite sunt stabilite dinamic, în funcţie de statutul de verificare şi de metoda de încărcare pe care 

doriţi să o utilizaţi. Vă informăm că în funcţie de statutul dvs. de verificare, limitele dvs. de 

încărcare pot fi mai mari decât limitele de retragere sau cheltuire. Puteţi vizualiza aceste limite 

oricând, în secţiunea relevantă a profilului Contului Skrill. 

8.11. Încărcările sunt supuse comisioanelor de încărcare şi comisioanelor de schimb valutar în 

funcţie de ce metodă de încărcare şi ce instrument de plată aţi ales. Vă rugăm consultaţi 

secţiunea 14 pentru detalii. 

9. Trimiterea de plăţi 

9.1. Pentru a trimite o plată, trebuie să autorizaţi plata cu datele de autentificare şi parola. Este 

posibil să vă adresăm întrebări de securitate suplimentare, aferente dvs. sau Contului dvs. Skrill. În 

cazul în care Contul Skrill este protejat de măsuri de securitate suplimentare, cum ar fi jetoanele de 

autentificare, trebuie să urmaţi instrucţiunile care v-au fost furnizate cu aceste măsuri de securitate 

suplimentare. În cazul în care Contul dvs. Skrill poate face plăţi în masă, procedeul de efectuare a 

acestor plăţi vă va fi comunicat în manualul relevant de integrare. 

9.2. Fiecare destinatar al unei plăţi, pe care doriţi să o trimiteţi prin intermediul nostru, trebuie să 

aibă un mijloc de identificare valid. Pentru majoritatea serviciilor noastre, mijlocul de identificare va fi 

o adresă de e-mail validă, însă pentru celelalte servicii ale noastre s-ar putea să fie necesare alte 

metode de identificare (spre exemplu pentru serviciile de transfer de bani Skrill iT, este posibil să 

solicităm să ne furnizaţi numărul de telefon mobil al destinatarului). 

9.3. Dacă vi se solicită să furnizaţi adresa de e-mail a destinatarului sau alte mijloace de identificare, 

atunci când este cazul, trebuie să tastaţi cu multă atenţie datele persoanei căreia doriţi să-i trimiteţi 

bani. Utilizăm acele informaţii ca mijloc unic de identificare, pentru a determina destinatarul vizat al 

plăţii pe care o procesaţi prin intermediul nostru. Alte informaţii pe care le furnizaţi împreună cu 

mijlocul de identificare a destinatarului pot fi ignorate şi nu vom fi responsabili de orice eroare făcută 

de dvs. atunci când introduceţi mijlocul de identificare a destinatarului. 



9.4. Dacă adresa de e-mail a destinatarului vizat este înregistrată la noi, fondurile vor fi creditate 

instantaneu în Contul Skrill asociat cu acea adresă de e-mail, dacă nu utilizaţi Serviciul Skrill de 

Escrow, conform secţiunii 13. După ce fondurile au fost creditate în Contul Skrill al 

destinatarului, tranzacţia devine ireversibilă. 

9.5. Dacă adresa de e-mail a destinatarului nu este înregistrată la noi, vom trimite o notificare prin 

e-mail, la acea adresă de e-mail, cu instrucţiuni referitoare la metoda de solicitare şi primire a plăţii. 

Dacă destinatarul nu solicită plata în 14 zile, tranzacţia va fi anulată şi fondurile vă vor fi returnate. 

Puteţi, de asemenea, anula tranzacţia oricând, înainte de creditarea fondurilor în Contul Skrill al 

destinatarului. Pentru a anula tranzacţia, trebuie să vă autentificaţi în Contul Skrill, să identificaţi 

tranzacţia relevantă în istoricul tranzacţiilor şi să selectaţi „Anulează”. 

9.5(A). Pentru a furniza un transfer de bani utilizând serviciul nostru de transfer de bani Skrill iT, 

putem utiliza intermediari terţi pentru a finaliza transferul de bani către un destinatar, dacă acesta nu 

are un Cont Skrill. Prin urmare, când furnizăm acest serviciu, fondurile vor fi creditate instantaneu în 

Contul Skrill al intermediarului relevant. Acel intermediar va fi apoi responsabil de asigurarea 

transmiterii plăţii către destinatar. În consecinţă, secţiunile 9.4 şi 9.5 nu se vor aplica serviciului de 

transfer de bani Skrill iT. Fără a influenţa secţiunea 16.4, obligaţiile noastre în baza acestor Termeni 

de utilizare pentru transmiterea de fonduri se vor încheia atunci când fondurile au fost creditate de 

noi în Contul Skrill al intermediarului relevant. În consecinţă, după ce a fost făcută creditarea de către 

noi, nu vom fi responsabili de transmiterea acestor fonduri de către acel intermediar. 

9.6. Puteţi face plăţi recurente prin crearea unui ordin de plată recurentă, în Contul dvs. Skrill. Puteţi 

anula ordinul de plată recurentă pentru plăţi viitoare, oricând, autentificându-vă în Contul Skrill şi 

ştergându-l. Nu veţi putea anula tranzacţiile care au fost deja creditate către destinatar. 

Transferurile automate de bani, regulate sau recurente, nu fac parte din serviciul de transfer de bani 

Skrill iT, în cazul în care destinatarul nu are Cont Skrill şi prin urmare această secţiune 9.6 nu se va 

aplica acelui serviciu. 

9.7. Plăţile sunt fi supuse limitării plăţii în baza cerinţelor de securitate sau juridice. Aceste limite 

sunt stabilite dinamic, în funcţie de statutul verificării dvs. Puteţi vizualiza aceste limite oricând, în 

Contul dvs. Skrill. Trebuie să vă asiguraţi că limitele dvs. sunt suficiente pentru a acoperi plata pe 

care doriţi să o faceţi şi pentru comisioanele aplicabile, inclusiv comisioanele pentru servicii şi de 

schimb valutar. Vă informăm că este posibil ca destinatarul plăţii să fie şi el supus unor limite de 

cheltuire şi retragere şi acest lucru ar putea afecta accesul destinatarului la fondurile pe care 

intenţionaţi să le trimiteţi. 

9.8. Trimiterea de plăţi este supusă aplicării de comisioane pentru servicii şi pentru schimbul 

valutar, în funcţie de tipul de plată efectuat şi de tipul de Cont Skrill deţinut. Vă rugăm consultaţi 

secţiunea 14 pentru detalii. 

10. Primirea de fonduri 

10.1. Dacă primiţi fonduri în Contul dvs. Skrill, vă vom trimite o notificare prin e-mail şi vom afişa 

plata ca tranzacţie „Primeşte bani” în istoricul tranzacţiilor. Trebuie să comparaţi regulat plăţile 

primite cu propriile înregistrări. 

10.2. Vă informăm că primirea de fonduri în Contul Skrill nu înseamnă neapărat că aceste tranzacţii 

nu pot fi inversate. Ne rezervăm dreptul de a inversa o plată în cazul în care banca sau furnizorul de 

servicii al plătitorului a solicitat returnarea plăţii sau a inversat (sau dacă este posibil, în mod 

rezonabil, să solicite returnarea sau inversarea) o încărcare sau o altă plată care a fost utilizată 

pentru a finanţa plata către dvs. 



10.3. Dacă o persoană a primit o notificare de plată de la noi, indicând faptul că cineva le-a trimis 

bani, la o adresă de e-mail care nu este înregistrată, aceasta nu va fi creditată cu plata până când 

aceasta n-a fost solicitată, în conformitate cu instrucţiunile indicate în e-mail-ul de notificare. Până 

atunci, nu va exista nicio relaţie contractuală sau fiduciară între noi şi destinatarul vizat. Fondurile 

rămân cele ale expeditorului. 

10.4. Puteţi solicita o plată de la cineva utilizând serviciul „Primeşte bani” din Contul dvs. Skrill. 

Trebuie să utilizaţi acest serviciu doar pentru sumele necontestate pe care o persoană vi le datorează 

şi care trebuie plătite complet. Nu puteţi utiliza acest serviciu de mai multe ori pentru aceeaşi plată 

pe care o solicitaţi. Acest serviciu nu poate fi utilizat ca instrument de recuperare a datoriilor. Dacă 

persoana care vă datorează plata vă solicită să nu utilizaţi serviciul Skrill „Primeşte bani” pentru a 

solicita plata de la ea, trebuie să respectaţi această cerere indiferent de motivele cererii dvs. Când 

utilizaţi acest serviciu, trebuie să vă asiguraţi că aveţi dreptul să contactaţi persoana de la care 

solicitaţi banii. Vă este strict interzis să solicitaţi bani, utilizând serviciul „Solicită bani” din Contul 

Skrill, de la cineva care nu vă datorează suma solicitată; care nu este eligibil pentru a deschide un 

Cont Skrill (spre exemplu, minori); sau care nu şi-a dat acordul sau şi-a retras acordul de a primi o 

solicitare de plată prin serviciul „Solicită bani” şi noi vom avea dreptul să solicităm despăgubirea 

daunelor sau pierderilor produse de încălcarea acestei secţiuni. 

10.5. Primirea de plăţi este supusă aplicării de comisioane pentru servicii şi pentru schimbul 

valutar, în funcţie de tipul de plată efectuat şi de tipul de Cont Skrill deţinut. Vă rugăm 

consultaţi secţiunea 14 pentru detalii. 

11. Tranzacţii interzise 

11.1. Este strict interzisă trimiterea sau primirea de plăţi pentru vânzarea sau furnizarea de: Produse 

din tutun, medicamente eliberate doar cu reţetă, droguri şi articole aferente drogurilor, arme 

(inclusiv, fără limitare la, cuţite, pistoale, arme sau muniţie), decodoare pentru televiziune prin satelit 

şi cablu, pornografie, materiale pentru adulţi, materiale care incită la violenţă, ură, rasism sau care 

sunt considerate obscene, documente de identificare guvernamentale şi permise, inclusiv copii şi 

articole artizanale şi produse contrafăcute, loterii fără licenţă sau ilegale sau servicii de jocuri de 

noroc (inclusiv, fără a se limita la, utilizarea sau participarea la case de pariuri ilegale), servicii 

caritabile neînregistrate, articole care încurajează sau facilitează activităţile ilegale, carduri de debit 

preplătite sau alte carduri cu valoare stocată care nu sunt asociate cu un anumit comerciant şi nu 

sunt limitate la achiziţii sau plata agregată pentru produse sau servicii, marketing la niveluri multiple, 

scheme piramidale, programe tip matrice sau alte scheme de tipul „îmbogăţeşte-te rapid” sau 

investiţii cu profit mare, programe, bunuri sau servicii care încalcă drepturile de proprietate ale unei 

terţe părţi. Jocuri decodate / cu cod eronat, timeshare-uri sau plăţi pentru rezervarea de proprietăţi 

(plan intermitent). Ne rezervăm dreptul, la latitudinea noastră, de a adăuga categorii de tranzacţii 

interzise, adăugându-le fie la aceşti Termeni de utilizare fie vom publica o politică de utilizare 

acceptată pe site-ul web. 

11.2. Este strict interzisă efectuarea de plăţi către sau primirea de plăţi de la persoane sau entităţi 

care oferă servicii ilegale de pariere, inclusiv (fără a se limita la) pariuri sportive ilegale, jocuri de 

cazinou şi de poker. Putem suspenda sau închide Contul dvs. Skrill, oricând, sau refuza să executăm 

sau să inversăm o tranzacţie dacă considerăm că utilizaţi direct sau indirect sau aţi utilizat Contul 

Skrill pentru sau în legătură cu tranzacţii de pariere ilegală. Ţările în care jocurile de noroc online sunt 

ilegale: Statele Unite ale Americii, Turcia, China, Malaezia şi Israel. Lista nu este completă şi este 

răspunderea dvs. să vă asiguraţi că nu utilizaţi serviciile noastre pentru tranzacţii care pot fi 

considerate ilegale în jurisdicţia dvs. 



11.3. Nu puteţi utiliza serviciile noastre dacă locuiţi în oricare dintre următoarele ţări: Afghanistan, 

Cuba, Iran, Myanmar, Nigeria, Coreea de Nord, Sudanul de Nord, Somalia, Sudanul de Sud, Siria sau  

Yemen. Această listă nu este completă şi putem decide, la latitudinea noastră, să întrerupem sau să 

ne restricţionăm serviciile în alte ţări, oricând şi fără o notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a 

suspenda sau închide Contul dvs. Skrill, oricând, dacă considerăm că trebuie să facem acest lucru în 

temeiul legii sau pentru a ne conforma cu recomandărilor emise de o autoritate relevantă a 

guvernului sau de către o instituţie recunoscută pentru prevenirea infracţiunilor financiare. 

11.4. Este strict interzisă utilizarea Contului dvs. Skrill în scopuri ilegale, inclusiv, fără a se limita 

la, fraudă şi spălare de bani. Vom raporta orice activitate suspicioasă instituţiilor relevante de 

aplicare a legii. Este interzisă utilizarea Contului Skrill pentru a abuza, exploata sau ocoli 

restricţiile de utilizare impuse de un comerciant pentru serviciile pe care le furnizează. 

11.5. Puteţi accepta plăţi pentru anumite categorii de afaceri, după aprobarea de către noi, la 

latitudinea noastră. Aceste categorii de afaceri sunt, însă nu se limitează la acestea: schimb de bani 

sau activităţi de remitere, inclusiv fără a se limita la case de schimb valutar, schimburi valutare şi 

achiziţionarea de cecuri de călătorie; colectarea oricărei forme de donaţii sau plăţi către organizaţii 

caritabile sau nonprofit; afacerile cu resurse naturale cum ar fi bijuteriile, metale şi pietre preţioase; 

transmisii live, vânzarea sau furnizarea de băuturi alcoolice; vânzarea sau furnizarea de suplimente 

nutritive şi medicamente naturiste; orice altă categorie de afacere publicată în politica de utilizare 

acceptată, pe site-ul web, din când în când. În cazul în care aveţi îndoieli în legătură cu încadrarea 

afacerii dvs. în una dintre categoriile de mai sus, trebuie să contactaţi Serviciul de asistenţă clienţi. Ne 

rezervăm dreptul, la latitudinea noastră, de a adăuga categorii de afaceri ce necesită aprobare, 

adăugând aceste categorii fie la aceşti Termeni de utilizare sau publicând o politică de utilizare 

acceptată pe site-ul web. 

11.6. Dacă efectuaţi sau încercaţi să efectuaţi o tranzacţie, încălcând interdicţiile din secţiunea 11 

sau fără aprobarea necesară în temeiul secţiunii 11.5, ne rezervăm dreptul de a: inversa tranzacţia; 

şi / sau închide sau suspenda Contul Skrill; şi / sau raporta tranzacţia instituţiei relevante de aplicare 

a legii; şi / sau solicita despăgubiri de la dvs.; şi vă putem solicita un comision de administrare de 

până la 150 EUR, în cazul în care aplicăm una dintre măsurile de mai sus. 

11.7. Este responsabilitatea dvs. şi nu a noastră să vă asiguraţi că trimiteţi sau primiţi plăţi de la 

persoane sau instituţii doar pentru vânzarea de bunuri şi servicii pe care le furnizaţi sau primiţi în 

conformitate cu legislaţia şi regulamentele aplicabile. Faptul că o persoană sau o instituţie acceptă 

plăţi prin intermediul nostru nu indică faptul că furnizarea bunurilor şi serviciilor este legală. Dacă 

aveţi îndoieli în legătură cu legalitatea unei furnituri sau a achiziţiei, nu trebuie să finalizaţi plata. 

12. Retragerea de fonduri 

12.1. Puteţi solicita retragerea tuturor sau a unei părţi din fondurile din Contul Skrill oricând. Pentru a 

face acest lucru, trebuie să vă autentificaţi în Contul dvs. Skrill şi să selectaţi o metodă de retragere şi 

să introduceţi suma de retras. Metodele de retragere sunt servicii de plată furnizate, cel puţin parţial, 

de către instituţii financiare terţe (spre exemplu, banca la care aveţi contul bancar). Nu garantăm 

disponibilitatea unei anumite metode de retragere şi putem modifica sau elimina o anumită metodă 

de retragere, oricând, fără a urma procedura de la secţiunea 18, atât timp cât aveţi la dispoziţie cel 

puţin o metodă de retragere. Dacă plata de retragere este primită de dvs. prin implicarea unui 

furnizor de servicii de plată (cum ar fi banca la care aveţi contul bancar), nu vom fi responsabili de 

plata de retragere după ce fondurile retrase sunt primite de către furnizorul de servicii de plată. 



12.2. Contul dvs. Skrill este supus limitărilor de retragere. Aceste limite sunt ajustate dinamic, în 

funcţie de tipul de document de identificare pe care ni l-aţi furnizat. Puteţi vizualiza limita de 

retragere oricând, pe profilul Contului dvs. Skrill. Înainte de a încărca fonduri în Contul dvs. Skrill, 

trebuie să vă asiguraţi că limitele dvs. curente de retragere şi cheltuire îndeplinesc cerinţele dvs. 

de retragere şi cheltuire, deoarece nu putem permite, în mod legal, depăşirea acestor limite. 

12.3. Dacă cererea dvs. de retragere depăşeşte limita curentă, vă putem refuza cererea şi vă vom 

solicita să ne trimiteţi documente pentru a vă verifica identitatea şi adresa, înainte de a permite o 

retragere de fonduri sau să cooperaţi cu noi pentru a vă verifica identitatea. 

12.4. Retragerile sunt supuse comisioanelor de retragere şi comisioanelor de schimb valutar în 

funcţie de ce metodă de retragere şi ce instrument de plată aţi ales. Vă rugăm consultaţi secţiunea 

14 pentru detalii. 

12.5. În scopul unei tranzacţii de retragere, suntem un plătitor şi nu un furnizor de servicii 

de plată. 

12.6. Nu trebuie să faceţi o retragere într-un cont bancar sau alt instrument de plată, dacă nu sunteţi 

titularul acestuia. Luăm în serios orice încălcare a acestei cerinţe şi vom trata orice încercare de 

utilizare a unui instrument de plată pentru care nu sunteţi titular ca fraudă. Fără a afecta solicitarea 

unor daune ulterioare, dacă trebuie să investigăm o retragere pe un instrument de plată care nu este 

pe numele dvs., putem solicita un comision de administrare de până la 10 EUR. 

12.7. Trebuie să vă asiguraţi că informaţiile plăţii, pe care le introduceţi când retrageţi fonduri, sunt 

corecte şi complete. Nu vom fi răspunzători de fonduri retrase trimise pe instrumentul de plată greşit, 

dacă acest lucru s-a întâmplat din cauză că aţi furnizat informaţii incorecte. Când faceţi retragerea 

într-un cont bancar, trebuie să vă asiguraţi că numărul contului, numărul sucursalei, IBAN şi / sau 

BIC/SWIFT sunt corecte. Dacă aţi retras fonduri pe instrumentul de plată greşit, ne puteţi solicita să 

vă ajutăm să le recuperaţi, însă, vă vom aplica un comision de administrare de până la 25 EUR şi nu 

putem garanta că efortul de de recuperare va avea succes. 

13. Serviciul Skrill de escrow 

13.1. Plăţile trimise prin intermediul nostru pot fi supuse Serviciului nostru de Escrow. Acest lucru 

vă va permite să faceţi o plată unui destinatar, tranzacţie ce poate fi aprobată de dvs. la o altă 

dată. 

13.2. Utilizării Serviciului de Escrow i se aplică termeni şi condiţii suplimentare. Mai multe informaţii 

despre Serviciul de Escrow sunt disponibile pe site-ul web. Dacă optaţi pentru o plată prin Serviciul 

de Escrow, sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile care se aplică Serviciului de Escrow, 

pe lângă aceşti Termeni de utilizare. 

13.3. Serviciul de Escrow nu face parte din serviciul de transfer de bani Skrill iT, în cazul în care 

destinatarul nu are Cont Skrill şi prin urmare secţiunile 13.1 şi 13.2 nu se vor aplica acelui serviciu 

de transfer de bani. 

14. Comisioane 

14.1. Comisioanele depind de scopul utilizării Contului Skrill, personal sau comercial. 

14.2. Comisioanele aferente tranzacţiei pot fi vizualizate oricând la secţiunea „Comisioane” a site-

ului nostru web. Se aplică comisioane suplimentare Conturilor Skrill utilizate în scopuri comerciale, în 

conformitate cu termenii şi condiţiile aplicabile, menţionate la secţiunea 4.7 de mai sus. Vă 

recomandăm să imprimaţi sau să descărcaţi şi să păstraţi o copie a secţiunii „Comisioane” împreună 

cu o copie a acestor Termeni de utilizare. Pentru claritate, secţiunea „Comisioane” 



face parte din aceşti Termeni de utilizare. Comisioanele pot fi modificate în conformitate cu 

secţiunea 18. În anumite circumstanţe, putem solicita comisioane suplimentare, conform secţiunilor 

8.3, 8.9,  11.6, 12.6 şi 12.7. 

14.3. Tranzacţiile dvs. pot fi supuse conversiei valutare. Dacă faceţi o plată din Contul dvs. Skrill 

denominat într-o valută într-un Cont Skrill denominat în altă valută, vi se va solicita fie să faceţi plata 

în valuta Contului dvs. Skrill fie în altă valută. Dacă alegeţi valuta Contului dvs. Skrill, destinatarul va 

plăti comisionul de schimb în valuta Contului Skrill propriu. Dacă alegeţi valuta Contului Skrill al 

destinatarului, veţi plăti comisionul pentru schimbarea valutei în valuta plăţii. Dacă alegeţi o valută 

care nu este nici valuta Contului dvs. Skrill nici valuta Contului Skrill al destinatarului, dvs. veţi plăti 

comisionul pentru conversia în valuta plăţii şi destinatarul va plăti comisionul pentru conversia 

valutei plăţii în valuta Contului său Skrill. 

14.4 Pentru fiecare conversie valutară, vom aplica cursurile de schimb curente angro, care sunt 

disponibile online la secţiunea Comisioane Conversie Valută a paginii „Comisioane” şi care sunt 

actualizate în mod regulat pe durata zilei. Modificările cursurilor de schimb pot fi aplicate imediat şi 

fără notificare. De asemenea, vom aplica un comision de schimb valutar, care este şi el afişat la 

secţiunea „Comisioane” a acestui site web şi care este exprimat ca procent aplicabil pe lângă 

comisionul de tranzacţionare. 

14.5. Comisioanele noastre sunt fie exprimate ca procent din tranzacţie fie o sumă fixă în EURO. În 

cazul în care sumele fixe sunt afişate într-o altă valută decât EURO, acestea sunt doar în scop 

informativ. Dacă comisioanele sunt deduse dintr-un sold sau o tranzacţie în altă valută, suma 

comisionului în EURO va fi convertită într-un comision echivalent în acea valută, în funcţie de cursul 

de schimb angro al Skrill aplicabil atunci şi disponibil la secţiunea „Comisioane conversie valută” şi 

apoi dedusă. Nu vom aplica un comision de schimb valutar la conversia valutară a comisioanelor. 

14.6. Comisioanele care vor fi plătite de dvs. vor fi deduse din soldul Contului Skrill şi ne autorizaţi 

să facem acest lucru. Comisioanele de tranzacţionare vor fi aplicate la executarea tranzacţiei. Dacă 

soldul Contului dvs. Skrill este insuficient pentru a acoperi comisioanele, putem refuza să executăm 

plata. Comisioanele de inversare sau returnare vor fi deduse la momentul efectuării tranzacţiei. 

14.7. Dacă deducerea comisioanelor produce un sold negativ în Contul dvs. Skrill, vi se va solicita să 

plătiţi acest sold negativ încărcând fonduri suficiente în Contul Skrill. Dacă nu veţi face acest lucru, 

acesta reprezintă o încălcare a Termenilor de utilizare. Plata soldului negativ trebuie făcută imediat, 

fără notificare, însă ne rezervăm dreptul de a vă trimite notificări că trebuie să încărcaţi fonduri sau 

de a lua alte măsuri de colectare inclusiv, fără a ne limita la apelarea la o agenţie de recuperare sau 

la un avocat sau de a intenta proces în instanţă. Ne rezervăm dreptul de a vă taxa pentru cheltuielile 

pe care le suportăm în urma eforturilor de recuperare a datoriilor sau de aplicare a hotărârilor 

judecătoreşti. 

15. Datele dvs. 

15.1. Procesarea datelor dvs. este guvernată de Politica noastră de Confidenţialitate, care se află 

pe site-ul nostru web. Acceptând aceşti Termeni de utilizare, sunteţi de acord cu termenii 

Politicii noastre de confidenţialitate. Vă recomandăm să imprimaţi şi să păstraţi o copie a Politicii 

de confidenţialitate împreună cu o copie a acestor Termeni de utilizare. 



15.2. În mod implicit, veţi primi buletine informative prin e-mail care vă vor informa în legătură cu 

caracteristicile noi ale produselor, evenimente, promoţii, oferte speciale etc. Acceptând aceşti 

Termeni de utilizare, sunteţi de acord să primiţi regulat buletine de ştiri prin e-mail. Dacă nu doriţi 

să primiţi buletine informative de la noi, puteţi să renunţaţi la ele autentificându-vă în Contul 

Skrill şi schimbând setările aferente pe profilul Contului Skrill. Puteţi renunţa la primirea 

buletinelor informative şi contactând Serviciul de asistenţă clienţi. Fiecare buletin informativ prin 

e-mail vă va oferi şi opţiunea de a vă dezabona de la buletinele informative viitoare. 

16. Răspundere 

16.1 În cazul unei plăţi neautorizate sau al unei plăţi executate greşit din cauza unei erori din 

partea noastră, la cererea dvs., vom returna imediat suma plăţii, inclusiv toate comisioanele 

aplicate. Acest lucru nu se va aplica: 

16.1.1. dacă plata neautorizată a avut loc din cauză că nu aţi păstrat în siguranţă măsurile de 

securitate personalizate ale Contului dvs. Skrill, în conformitate cu secţiunea 6, caz în care veţi fi 

responsabil/ă pentru primii 50 EUR (sau echivalentul în valuta Contului Skrill), dacă nu se aplică 

secţiunea 16.1.3; 

16.1.2. dacă nu ne notificaţi imediat de orice pierdere a parolei sau alt eveniment în urma căruia se 

poate considera în mod rezonabil că a fost compromisă securitatea Contului Skrill, după ce aţi aflat 

de acest eveniment, caz în care veţi fi răspunzător/oare pentru pierderile suportate până în 

momentul în care ne-aţi notificat; 

16.1.3. dacă tranzacţia a fost neautorizată însă aţi compromis securitatea Contului Skrill cu 

intenţie sau din neglijenţă, caz în care veţi fi complet răspunzător/oare pentru toate 

pierderile; sau 

16.1.4. dacă nu contestaţi şi nu aduceţi atenţiei noastre tranzacţia neautorizată sau executată 

incorect, în 13 luni de la data tranzacţiei. 

16.2. Secţiunea 

16.1.1 nu se va aplica tranzacţiilor efectuate după ce ne-aţi notificat în conformitate cu Secţiunea 

6.2, caz în care noi vom fi responsabili şi vă vom returna tranzacţiile neautorizate imediat. 

16.3. Fără a afecta cele de mai sus, vi se solicită să verificaţi regulat şi frecvent istoricul 

tranzacţiilor din Contul Skrill şi să contactaţi imediat Serviciul de asistenţă clienţi în cazul în care 

aveţi întrebări sau nelămuriri. 

16.4. În cazul unei plăţi incorecte sau direcţionate greşit, vom lua măsurile rezonabile pentru a 

vă ajuta să detectaţi şi să recuperaţi aceste plăţi. 

16.5. În baza celor de mai sus, nu vom fi responsabili de întreruperea sau funcţionarea incorectă a 

serviciului nostru sau pentru întreruperea sau funcţionarea incorectă a serviciilor intermediare pe 

care ne bazăm pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre, cu condiţia ca această întrerupere sau 

funcţionare incorectă să fie produsă de circumstanţe anormale şi neprevăzute, dincolo de controlul 

nostru sau al intermediarului afectat. 

16.6. Nu vom fi răspunzători pentru pierderile indirecte sau subsidiare cum ar fi, fără a se limita la, 

pierderea de profit, pierderea de clienţi şi de reputaţie. Nu vom fi răspunzători pentru pierderile 

produse de respectarea cerinţelor juridice şi de reglementare. 



16.7. Nimic din aceşti Termeni de utilizare nu va exclude răspunderea pentru decesul sau rănirea 

produse de neglijenţă sau fraudă sau înşelăciune în convenţii sau pentru orice răspundere legală 

care nu poate fi exclusă sau modificată prin contract între părţi. 

16.8. Obligaţia noastră în baza acestor Termeni de utilizare este limitată la furnizarea către dvs. a 

unui cont pentru bani electronici şi serviciile de plată aferente şi nu garantăm sau nu susţinem 

calitatea, siguranţa sau legalitatea bunurilor sau serviciilor furnizate de către un client Skrill sau de 

un intermediar. 

16.9. Nu vom fi responsabili pentru evaluarea sau plata taxelor, impozitelor sau a altor sume ce 

trebuie plătite în urma tranzacţiei comerciale între dvs. şi un alt client Skrill. 

16.10. Despăgubire / rambursare. Sunteţi de acord să apăraţi, rambursaţi sau să ne compensaţi şi să 

ne scutiţi pe noi şi pe celelalte companii din grupul nostru de orice răspundere referitoare la solicitări, 

cereri, cheltuieli sau costuri (inclusiv comisioane juridice, amenzi sau penalizări) pe care le suportăm 

sau suferim în urma încălcării acestor Termeni de utilizare sau a legislaţiei aplicabile şi / sau utilizarea 

serviciilor de către dvs. sau agenţii dvs. Această prevedere va rămâne valabilă şi după încheierea 

contractului dintre noi şi dvs. 

17. Închidere şi suspendare 

17.1. Vă putem închide Contul Skrill sau orice serviciu de plată asociat, notificându-vă cu două luni 

în avans. Puteţi închide Contul dvs. Skrill oricând. Pot exista prevederi de închidere diferite dacă 

utilizaţi Contul Skrill în scopuri comerciale, conform secţiunii 4.7 de mai sus. 

17.2. Împreună cu notificarea închiderii sau oricând după, vă putem oferi instrucţiuni rezonabile 

despre cum puteţi retrage fondurile rămase. 

17.3. Dacă Contul dvs. Skrill este supus unei rezerve, închiderea Contului Skrill nu va afecta 

dreptul nostru de a păstra rezerva şi de a efectua deduceri din aceasta, pentru timpul stabilit. 

17.4. Putem suspenda sau închide oricând Contul Skrill, fără notificare, în următoarele cazuri: 

17.4.1. încălcaţi orice condiţie a acestor Termeni de utilizare sau orice altă condiţie aplicabilă 

serviciilor specifice acoperite de termeni şi condiţii separate; 

17.4.2. încălcaţi sau avem motive să credem că încălcaţi legea sau reglementări legale care se 

aplică utilizării serviciilor noastre de către dvs.; sau 

17.4.3. dacă avem motive să credem că sunteţi implicat/ă în orice activitate frauduloasă, spălare de 

bani, finanţarea terorismului sau altă infracţiune. 

17.5. Vă putem suspenda Contul Skrill oricând, dacă: 

17.5.1. considerăm că Contul dvs. Skrill a fost compromis sau din alte măsuri de siguranţă; sau 

17.5.2. suspectăm în mod rezonabil că Contul dvs. Skrill a fost folosit sau este folosit fără 

autorizarea dvs. sau în mod fraudulos; şi vă vom notifica fie înainte de suspendare sau, dacă nu 

este posibilă notificarea prealabilă în acele circumstanţe, imediat după suspendare, dacă nu ni se 

interzice prin lege să vă notificăm. 

18. Modificări ale acestor Termeni de utilizare 



18.1. Aceşti Termeni de utilizare şi orice termeni şi condiţii suplimentare aplicabile sunt supuse 

modificărilor. Modificările vor fi implementate fără notificare prealabilă, conform procedurii 

indicate în această secţiune. 

18.2. Vă vom notifica în legătură cu orice modificare propusă, prin e-mail la adresa de e-mail 

principală înregistrată în Contul Skrill. 

18.3. Modificarea propusă va intra în vigoare în (2) luni de la data notificării de modificare, dacă nu 

ne anunţaţi că obiectaţi la modificările propuse, înainte ca acestea să intre în vigoare. Modificările 

care fac aceşti Termeni de utilizare mai favorabili pentru dvs. vor intra în vigoare imediat, dacă este 

specificat astfel în notificare. Modificările cursurilor de schimb vor intra în vigoare imediat, fără 

notificare şi nu veţi avea dreptul să contestaţi această modificare. 

18.4. Dacă contestaţi modificările, acestea nu vi se vor aplica, însă, orice obiecţie va constitui o 

notificare din partea dvs. pentru închiderea Contului Skrill. Contul dvs. Skrill va fi închis în 

conformitate cu prevederile secţiunii 7 de mai sus. 

19. Cum comunicăm 

19.1. De obicei comunicăm cu dvs. prin e-mail. În acest scop, trebuie să menţineţi cel puţin o adresă 

de e-mail validă în profilul Contului Skrill. Trebuie să verificaţi mesajele primite, regulat şi frecvent. 

E-mail-urile pot conţine link-uri pentru a continua comunicarea pe site-ul nostru web. Orice 

comunicare sau notificare trimisă prin e-mail va fi considerată primită de către dvs. în aceeaşi zi, 

dacă este primită în căsuţa dvs. de mesaje înainte de 16.30 într-o zi lucrătoare. Dacă este primită 

după 16.30 într-o zi lucrătoare sau la orice altă oră, va fi considerată primită în următoarea zi 

lucrătoare. 

19.2. În cazul în care legislaţia ne solicită să vă oferim informaţii pe suport fizic, vă vom trimite un e-

mail (cu sau fără ataşare) sau vă vom trimite o notificare care vă îndrumă să consultaţi informaţiile pe 

site-ul nostru web, într-un mod care să permită imprimarea sau salvarea acesteia în mod permanent, 

pentru consultări ulterioare. Trebuie să păstraţi copii ale comunicărilor trimise sau puse la dispoziţie 

de noi. 

19.3. Puteţi solicita o copie a Termenilor de utilizare curenţi sau a oricărui alt document 

contractual, relevant pentru dvs., contactând Serviciul de asistenţă clienţi. 

19.4. Pentru a vizualiza e-mail-urile, aveţi nevoie de un computer cu acces la e-mail care poate 

afişa e-mail-urile în format HTML. Vă putem trimite ataşamente şi în formatul Adobe Systems Inc.’s 

Portable Document Format (PDF), pentru care veţi avea nevoie de Adobe Acrobat Reader, care 

poate fi descărcat gratis la www.adobe.com. 

19.5. Nu vă vom trimite niciodată e-mail-uri cu fişiere executabile ataşate sau cu link-uri către 

fişiere executabile. Dacă primiţi un e-mail cu astfel de ataşări, trebuie să ştergeţi mesajul fără a face 

click pe ataşare. Dacă nu sunteţi siguri că mesajul primit este de la noi, vă rugăm contactaţi 

Serviciile de asistenţă clienţi. 

19.6. Vom comunica cu dvs. în engleză şi vom accepta întotdeauna mesajele primite în engleză. 

Puteţi alege limba preferată din lista de limbi disponibile din profilul Contului Skrill şi vă vom trimite 

notificări automate şi comunicări prin e-mail, referitoare la modificarea acestor Termeni de utilizare, 

în limba selectată de dvs. În cazul comunicărilor care nu sunt standard, ne rezervăm dreptul de a 

comunica cu dvs. în engleză. Documentele sau comunicarea în orice altă 

http://www.adobe.com/


limbă sunt doar pentru a vă fi dvs. mai uşor şi nu vor constitui o obligaţie din partea noastră de 

a comunica în continuare în acea limbă. 

19.7. Pe lângă comunicarea prin e-mail, vă putem contacta prin scrisoare sau telefon, când este 

cazul. Dacă aveţi telefon mobil, putem comunica cu dvs. prin SMS. Orice comunicare sau 

notificare trimisă prin poştă va fi considerată primită în trei zile de la data depunerii la poşta UK 

sau în cinci zile de la trimiterea prin poştă internaţională. Orice comunicare sau notificare trimisă 

prin SMS va fi considerată primită în aceeaşi zi. 

19.8. Ne puteţi contacta oricând, trimiţând un mesaj la Serviciile de asistenţă clienţi prin 

aplicaţia „Asistenţă prin e-mail” de pe site-ul nostru web sau apelând +44 203 514 5562. 

20. Plângeri 

20.1. Orice plângeri referitoare la noi sau serviciile pe care le furnizăm trebuie adresate nouă în 

primă instanţă, contactând Serviciul de asistenţă clienţi. Trebuie să indicaţi clar că doriţi să depuneţi 

o plângere. Acest lucru ne ajută să facem diferenţa între o plângere şi o simplă întrebare. Vom 

trimite o confirmare de primire a plângerii prin poştă sau prin e-mail în 48 de ore de la primirea 

plângerii în conformitate cu procedura noastră aferentă plângerilor. Puteţi solicita o copie a 

procedurii aferente plângerilor, oricând, contactând Serviciul de asistenţă clienţi. 

20.2. Ne obligăm să vă furnizăm un răspuns sau o hotărâre la plângere în intervalul de timp 

indicat de Avocatul Poporului. Dacă acest lucru nu este posibil, din cauza unor circumstanţe 

neprevăzute sau lipsa informaţiilor, vă vom contacta. 

20.3. Dacă plângerea dvs. nu a fost rezolvată cum vă doreaţi, puteţi contacta Avocatul 

Poporului la Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom. Pentru informaţii 

suplimentare, puteţi vizita site-ul web la www.financial-ombudsman.org.uk. 

21. Diverse 

21.1. Nicio persoană în afară de dvs. nu va avea drepturi în temeiul acestor Termeni de utilizare şi 

prevederile Legii Contractelor (Drepturile terţelor părţi) 1999 sunt excluse în mod expres. 

21.2. Contul dvs. Skrill este personal şi nu puteţi acorda drepturi în temeiul Termenilor de 

utilizare unei terţe părţi. 

21.3. Contul dvs. Skrill este operat în Marea Britanie şi aceşti Termeni de utilizare vor fi guvernaţi 

şi interpretaţi în conformitate cu legile din Anglia şi Ţara Galilor. Orice litigiu în temeiul acestor 

Termeni de utilizare sau în legătură cu contul Skrill va fi rezolvat exclusiv în tribunalele din Marea 

Britanie şi Ţara Galilor, cu excepţia situaţiilor în care acest lucru este interzis de legislaţia UE. 

21.4. Dacă orice parte a acestor Termeni de utilizare este considerată de un tribunal cu competenţă 

a fi invalidă, ilegală sau neaplicabilă, atunci acea parte va fi eliminată din restul Termenilor de 

utilizare, care vor continua să aibă validitate şi vor fi aplicate în măsura permisă de lege. 

22. Definiţii 

Diferiţi termeni dintre aceşti Termeni de utilizare au înţelesul definit precum urmează: 
 

 
 „Zi lucrătoare” înseamnă orice zi în afară de sâmbătă sau duminică sau de o 

sărbătoare naţională sau de o zi liberă a băncilor în Anglia; 

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


 „Servicii de asistenţă clienţi” se referă la serviciile noastre pentru asistenţa clienţilor, cu 

care puteţi intra în contact printr-un mesaj trimis prin „Contactaţi-ne“ sau apelând +44 203 

514 5562; 

 „Serviciu Escrow” înseamnă sistemul nostru de plăţi securizate care poate fi utilizat 

pentru a menţine fonduri într-un cont securizat intermediar, până la încheierea 

tranzacţiei. Sunt disponibile detalii pe site-ul nostru web; 

 „Comisioane” înseamnă taxele pe care trebuie să le plătiţi pentru utilizarea serviciilor 
noastre; 

 „Avocatul Poporului” va însemna serviciile furnizate de Avocatul Poporului din Marea 

Britanie. Puteţi afla mai multe informaţii la www.financial- ombudsman.org.uk şi îl puteţi 

contacta la The Financial Ombudsman 

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

 „FCA” se referă la Autoritatea de conduită financiară Financial Conduct Authority din 

Marea Britanie, a cărei adresă este 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 

5HS, United Kingdom; mai multe informaţii despre FCA pot fi obţinute despre site-ul web al 

FCA pe www.fca.org.uk; 

 „Politică de confidenţialitate” este politica Skrill care guvernează procesarea datelor 

dvs. personale, disponibilă pe site-ul web, cu modificările ulterioare; 

 „Skrill” va însemna Skrill Ltd. (număr înregistrat: 4260907) cu sediul social la Floor 27, 

25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom; 

 „Cont Skrill” va însemna contul pentru bani electronici pe care îl deschideţi şi îl menţineţi 

prin site-ul web Skrill; 

 „Serviciul de transfer de bani Skrill iT” înseamnă serviciul de transfer de bani, despre care 

puteţi găsi informaţii suplimentare pe site-ul web al Skrill; 

 „Site web Skrill” sau „site-ul web” va însemna site-ul web disponibil la www.skrill.com; 

 „Termeni de utilizare”, va însemna aceşti Termeni de utilizare a Contului Skrill, publicaţi pe 

site-ul web, cu modificările ulterioare; 

 „Noi”, „nouă”, „nostru” se va referi la Skrill; 

 „Dvs.“, „al dvs.“ se va referi la dvs. persoana fizică sau juridică în numele căreia se 

deschide şi se păstrează contul Skrill; 


