
Promocja Skrill “VIP Exclusive” 

Zasady i warunki 

 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. PRZYSTĄPIENIE DO 

UDZIAŁU W PROMOCJI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ ZE ZOBOWIĄZANIEM 

SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW 

UŻYTKOWNIKA I ŚRODKÓW ZARADCZYCH. 

 

1. Promocja ("Promocja") oraz Zasady i warunki promocji 

 

1.1 Skrill oferuje posiadaczom konta (“Posiadacze kont”) wyjątkową możliwość podniesienia 

statusu do poziomu VIP Bronze oraz otrzymania bonusu po dokonaniu transakcji na konto 

partnera handlowego Skrill w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania się do udziału w promocji 

(“Okres transakcji”).  

 

1.2 Niniejsza promocja obejmuje kryteria wyboru i mechanizm wypłacania jednorazowych 

bonusów, jak również możliwość podniesienia statusu wyłącznie do poziomu VIP Bronze. 

Zasady i warunki opisane poniżej nie dotyczą możliwości podniesienia statusu do poziomu VIP 

Silver, Gold lub Diamond. 

 

1.3 Kwota transakcji niezbędna do podniesienia statusu do poziomu VIP Bronze wynosi *3000 € 

(trzy tysiące EUR). 

 

1.4 Niezbędna wartość transakcji do odebrania bonusu wygląda następująco:  

a) *3000 € (trzy tysiące EUR) - *bonus 30 €; 

b) *5000 € (pięć tysięcy EUR) - *bonus 50 €; 

c) *10 000 € (dziesięć tysięcy EUR) - *bonus 100 €. 

 

*lub równoważna kwota w walucie konta 

 

2. Warunki udziału 

 

Aby wziąć udział w promocji, użytkownik musi: 

a) Musi posiadać zarejestrowane konto w Skrill w zgodzie z obowiązującymi Warunkami 

korzystania z rachunku Skrill (“Konto”); 

b) Musi mieć ukończone 18 lat; 

c) Musi mieć otwarte konto za pośrednictwem osoby polecającej spełniającej kryteria udziału w 

promocji (“Polecający”). Na potrzeby promocji polecający musi być: (a) partnerem 

afiliacyjnym - osobą lub podmiotem, który został zakwalifikowany zgodnie z Zasadami i 

warunkami dla partnerów Paysafe; or (b) partnerem - osobą lub podmiotem, któy został 

zakwalifikowany zgodnie z Zasadami i warunkami Skrill dotyczącymi poleceń. Aby umożliwić 

uczestnikom zakwalifikowanie się jako polecający zgodnie z warunkami niniejszej promocji i 

zostanie uznanym za polecającego spełniającego kryteria promocji, Skrill wstępnie wybrał i 

skontaktował się z partnerami lub partnerami afiliacyjnymi na piśmie. Każdy polecający 

powinien umieścić na swojej stronie internetowej banner lub bezpośredni link wskazujący na 

promocję i odsyłający do strony docelowej promocji Skrill “VIP Exclusive”  (“Strona docelowa 
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promocji”). Wszyscy posiadacze konta, którzy otworzyli konto za pośrednictwem polecającego 

nie spełniającego kryteriów udziału w promocji zostaną zdyskwalifikowani. Wszystkie 

transakcje zostaną automatycznie przypisane do partnera afiliacyjnego lub do partnera Skrill, 

za pośrednictwem którego konto Skrill zostało po raz pierwszy otwarte. 

d) Zarejestrował się do udziału w promocji za pośrednictwem strony docelowej polecającego 

promocję Skrill. Wszystkie pozostałe zgłoszenia udziału posiadaczy kont, którzy nie zgłosili 

udziału w promocji za pośrednictwem strony docelowej promocji polecającego Skrill zostaną 

zdyskwalifikowane. 

e) Nie może używać konta na potrzeby komercyjne, tak jak to określono w Warunkach korzystania 

ze Skrill;  

f) Ukończył całą procedurę weryfikacji zgodnie z wskazówkami umieszczonymi na koncie Skrill 

przed wygaśnięciem okresu transakcji; 

g) Pomyślnie zasilił konto Skrill za pomocą metody/instrumentu płatniczego innego niż: 

i. Bitcoin; 

ii. NETELLER; 

iii. Paysafecard; 

iv. Płatności typu person-to-person zrealizowane za pomocą konta Skrill; 

h) Nie posiadał żadnego statusu VIP w chwili zgłoszenia udziału w promocji; 

i) Nie korzystał za pomocą swojego konta lub jednego ze zduplikowanych kont z innej promocji 

o tym samym mechanizmie działania, w tym z poprzednich edycji tej lub innych promocji 

któregokolwiek z poelcających. Na potrzeby niniejszej promocji “Konta zduplikowane” 

oznaczają konta Skrill posiadane przez tę samą osobę. 

j) Nie może być pracownikiem lub najbliższym członkiem rodziny członka Skrill lub innych firm 

należących do Paysafe Group. Aby uniknąć wątpliwości, "najbliższy członek rodziny" oznacza 

osobę pozostającą w jednej z niżej wymienionych relacji z pracownikiem: a/ 

małżonek/małżonka oraz jego/jej rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonki i małżonkowie; 

c/ rodzice oraz ich małżonki i małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie i małżonki; 

e/ dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie i małżonki; f/ partner życiowy/partnerka życiowa 

oraz jego/jej rodzice, w tym partnerzy życiowi osoby z definicji; oraz g/ osoba spokrewniona lub 

spowinowacona, której bliska relacja z pracownikiem odpowiada relacji rodzinnej;  

k) Nie może być operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy 

należącej do Paysafe Group; 

 

Powyższe warunki są określane łącznie jako "Kryteria wyboru". Na potrzeby tej promocji uczestnikiem 

jest użytkownik końcowy, który spełnia wszystkie kryteria klasyfikacji ("Uczestnik ).  

 

Używanie skryptów, makro lub zautomatyzowanego systemu do udziału w promocji jest zakazane i 

zgłoszenia złożone (lub które wyglądają na złożone) za pomocą takiego systemu mogą zostać uznane 

za nieważne. Wszelkie nieczytelne, niekompletne lub fałszywe zgłoszenia mogą zostać odrzucone. 

Wszelkie zgłoszenia posiadaczy kont z zawieszonymi lub zamkniętymi kontami zgodnie z 

postanowieniami Warunków korzystania ze Skrill mogą zostać odrzucone. 

 

Uczestnicy otrzymują maksymalnie 1 (jedną) szansę uprawniającą ich do udziału w promocji. Wszelkie 

dodatkowe zgłoszenia mogą zostać zdyskwalifikowane.  
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3. Transakcje spełniające kryteria klasyfikacji 

 

3.1 Transakcje spełniające kryteria wyboru do podniesienia statusu do poziomu VIP Bronze to 

pomyślnie zrealizowane następujące transakcje:  

a) Transakcje obejmujące wysyłkę pieniędzy zgodnie zWarunkami korzystania ze Skrill z 

konta Skrill użytkownika na konto partnera handlowego Skrill, tak jak zostało to określone 

w Zasadach i warunkach korzystania ze Skrill 

b) Transakcje w kryptowalucie, tak jak zostało to określone w Warunkach korzystania z 

kryptowaluty Skrill, 

c) W sytuacji, gdy łączna wartość transakcji jest kwotą określoną w punkcie 1.3. niniejszych 

warunków; oraz 

d) W sytuacji, gdy transakcje spełniające kryteria wyboru zostały zrealizowane w okresie 

transakcji. 

 

3.2 Transakcje uprawniające do odebraniabonusu to pomyślnie zrealizowane następujące 

transakcje: 

a) Transakcje obejmujące wysyłkę pieniędzy zgodnie zWarunkami korzystania ze Skrill z 

konta Skrill użytkownika na konto partnera handlowego Skrill, tak jak zostało to określone 

w Zasadach i warunkach korzystania ze Skrill,  

b) W sytuacji, gdy łączna wartość transakcji jest kwotą określoną w punkcie 1.4. niniejszych 

warunków; oraz 

c) W sytuacji, gdy transakcje spełniające kryteria wyboru zostały zrealizowane w okresie 

transakcji. 

 

3.3 Następujące transakcje nie są traktowane jako Transakcje spełniające kryteria wyboru: 

a) Doładowania i wypłaty na/z rachunku Skrill;   

b) Transakcje między zduplikowanymi kontami;   

c) c) Przelewy z konta Skrill na konto NETELLER użytkownika oraz w odwrotnym kierunku w 

sytuacji, gdy użytkownik posiada konto w portfelu cyfrowym zarówno w Skrill, jak i w 

NETELLER; 

d) Płatności typu person-to-person zrealizowane za pomocą konta Skrill; 

e) Transakcje zrealizowane za pomocą usługi "Przelewu pieniężnego Skrill", zgodnie z opisem 

zawartym w Zasadach i warunkach przelewów pieniężnych Skrill . 

 

3.4 Transakcje w kryptowalucie, zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania ze Skrill, nie 

uprawniają do odbioru bonusu.  

 

3.5 Skrill zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich transakcji spełniających kryteria 

klasyfikacji tej promocji, które uznają, według własnego ale rozsądnego uznania, za nadużycie 

warunków promocji, w tym transakcje, które nie mają celu komercyjnego, wielokrotne 

transakcje zrealizowane po to, aby w sztuczny sposób zwiększyć poziom transakcji 

spełniających kryteria klasyfikacji lub transakcje, które nie przynoszą osobistej korzyści 

posiadaczowi konta. 
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4. Mechanizm promocji "VIP Exclusive" 

 

4.1 Podniesienie statusu do poziomu VIP Bronze 

4.1.1 Jeśli użytkownik dokona transakcji za kwotę 3000 € (trzy tysiące EUR) w ramach transakcji 

spełniających kryteria wyboru, jego status zostanie podniesiony do poziomu VIP Bronze.  

4.1.2 Skrill podejmie rozsądne wysiłki, aby podnieść status konta uzytkownika w ciągu 14 dni od 

daty zakończenia okresu transakcji bez powiadamiania lub konieczności składania 

wniosku przez użytkownika. Skrill zastrzega sobie prawo do wydłużeniaokresu 

maksymalnie o dodatkowe 7 dni. 

4.1.3 Posiadacze kont, którzy osiągną status VIP Bronze w okresie transakcji, zostaną o tym 

powiadomieni za pośrednictwem konta po aktywacji statusu VIP.  

4.1.4 Status VIP Bronze traci ważność zgodnie z postanowieniami Zasad i warunków programu 

VIP, jeśli użytkownik nie spełni standardowych minimalnych wymagań dotyczących 

danego poziomu VIP. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

https://www.skrill.com/pl/vip-programme. 

4.1.5 Po zakończeniu okresu transakcji każdy uczestnik będzie mógł nadal podnieść swój status 

VIP, jeśli spełni standardowe wymagania określone w Zasadach i warunkach programu VIP. 

4.1.6 Posiadacze kont mogą nadal podnosić swój status do dowolnego poziomu VIP w okresie 

transakcji, jeśli spełnią standardowe wymagania określone w Zasadach i warunkach 

programu VIP.  

 

4.2 Bonusy 

4.2.1 Odpowiedni bonus zostanie wypłacony na konto Skrill użytkownika po upływie daty 

zakończenia okresu transakcji: 

a) za spełniające kryteria wyboru transakcje o wartości *3000 € (trzech tysięcy EUR) -  

*bonus 30 €; 

b) za spełniające kryteria wyboru transakcje o wartości *5000 € (pięciu tysięcy EUR) -  

*bonus 50 €; 

c) za spełniające kryteria wyboru transakcje o wartości *10 000 € (dziesięciu tysięcy EUR) - 

*bonus 100 €; 

4.2.2 Skrill podejmie rozsądne wysiłki, aby wypłacić bonus na konto Skrill użytkownika w ciągu 

30 dni od zakończenia okresu transakcji bez powiadamiania lub konieczności składania 

wniosku. Skrill zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu maksymalnie o dodatkowe 7 

dni. 

 

4.3 Każdy uczestnik może otrzymać dowolną z nagród (status VIP Bronze lub bonus) tylko jeden 

raz.  

 

4.4 Jeśli uczestnik nie osiągnie minimalnej kwoty o wartości *3000 € (trzy tysiące EUR) do daty 

zakończenia okresu transakcji, nie będzie się kwalifikował do odbioru nagród oferowanych w 

promocji (podniesienie statusu do poziomu VIP Bronze lub bonus).  

 

*lub równoważna kwota w walucie konta 
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5. Prywatność i własność intelektualna 

 

5.1 Przetwarzanie danych uczestników podlega 1 Polityce prywatności Paysafe Group Limited, 

którą można znaleźć na stronie internetowej Skrill. Skrill może wymagać dodatkowych 

informacji na potrzeby weryfikacji niniejszych Zasad i warunków promocji. Uczestnicy 

akceptują, że niektóre ich dane osobowe (imię, inicjał nazwiska i kraj zamieszkania; np. "John 

D z Niemiec") mogą zostać opublikowane w różnych kanałach Skrill, w tym między innymi w 

mailach, mediach społecznościowych oraz podczas transmisji internetowej. 

 

5.2 Na potrzeby promocji uczestnicy przyznają Skrill oraz ich partnerom afiliacyjnym niewyłączną, 

ogólnoświatową, wolną od tantiem, nieprzenośną, nieodwołalną licencję na kopiowanie, 

użytkowanie i wyświetlanie każdego logo, znaku handlowego lub innej własności 

intelektualnej (stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach 

marketingowych Paysafe Group, w tym między innymi na naszych stronach internetowych, w 

wiadomościach e-mail oraz mediach społecznościowych. 

 

6. Poufność 

 

6.1 Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, oznaczone jako „poufne” lub „zastrzeżone” 

i informacje, co do których należałoby w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą poufne, 

biorąc pod uwagę kontekst ich ujawnienia lub charakter informacji; w tym, bez uszczerbku dla 

ogólności powyższego stwierdzenia, warunki niniejszej Umowy, a także plany biznesowe, dane, 

strategie, metody, wykazy klientów, specyfikacje techniczne, dane transakcyjne oraz dane 

klientów zostaną uznane za poufne. 

 

6.2 W okresie promocji oraz po jej zakończeniu firma Skrill będzie wykorzystywała i powielała 

informacje poufne na temat uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszej promocji i tylko w 

zakresie niezbędnym na takie potrzeby i ograniczy ujawnianie poufnych informacji do swoich 

pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą mieć do 

nich dostęp. 

 

6.3 Niezależnie od powyższego, ujawnianie informacji poufnych przez Skrill w sytuacji, gdy 

wymaga tego prawo lub postępowanie sądowe lub działania władz, nie stanowi naruszenia 

niniejszych warunków promocji. 

 

Obowiązki w zakresie poufności wymienione w części 7 nie odnoszą się do informacji, które (i) zostaną 

podane do wiadomości publicznej na skutek braku działania lub winy ze strony Skrill; (ii) były znane 

Skrill bez ograniczeń przed otrzymaniem ich od uczestnika w powiązaniu z niniejszą promocją i zostały 

otrzymane z własnych niezależnych źródeł zgodnie z pisemnymi zapisami udostępnionymi przez Skrill 

oraz które nie zostały nabyte, bezpośrednio lub pośrednio, od uczestnika; (iii) informacje, które Skrill 

otrzyma od stron trzecich, o których Skrill wie, że mają one legalne prawo do przekazywania takich 

informacji oraz nie mają obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy; lub (iv) informacje 

stworzone w w niezależny sposób przez pracowników lub agentów Skrill pod warunkiem, że Skrill może 

                                                            
1 Skrill Limited oraz Paysafe Financial Services Ltd. są częścią firm tworzących Paysafe Group. 

https://www.skrill.com/pl/stopka/polityka-prywatnosci/


wykazać, że ci sami pracownicy lub agenci nie mieli dostępu do Informacji poufnych otrzymanych 

zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.  . 

 

7. Środki prawne  

 

7.1 Promocja jest organizowana przez Skrill Limited, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem 

Anglii i Walii pod numerem 4260907, z siedzibą pod adresem 25 Canada Square, London E14 

5LQ (“Skrill”). Spółka Skrill jest upoważniona przez urząd Financial Conduct Authority na mocy 

Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych. 

 

7.2 Biorąc udział w promocji użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zasady promocji.  

 

7.3 Niniejsza promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których promocja może być uważana 

za nielegalną i/lub zakazaną  

 

7.4 Skrill zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym czasie według własnego 

uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej promocji w dowolnym czasie według 

własnego  uznania  poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail podany przy 

rejestracji konta lub poprzez wprowadzenie zmian w zasadach i warunkach promocji. Skrill 

zastrzega sobie prawo do modyfikowania, anulowania, zakończenia lub zawieszenia promocji 

w całości lub w części, według własnego uznania. 

 

7.5 Skrill zastrzega  sobie prawo do odsunięcia uczestnika od udziału w niniejszej promocji w 

sytuacji, gdy Skrill ma powody, aby wierzyć, że uczestnik naruszył lub próbował naruszyć 

niniejsze zasady i warunki promocji lub Warunki korzystania z konta Skrill (w zależności od 

przypadku) lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub procedury 

operacyjne.  

 

7.6 Wszystkie decyzje podejmowane przez Skrill są ostateczne oraz wiążące i Skrill nie prowadzi w 

tej sprawie żadnej korespondencji. 

 

7.7 Skrill nie ponosi odpowiedzialności za: (1) nieprawidłowe lub niedokładne informacje, 

niezależnie od tego, czy zostało to spowodowane przez uczestników, błędy w druku, usterki 

sprzętu lub oprogramowania powiązanego z lub wykorzystanego w promocji; (2) usterki 

techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, 

przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania;  (3) 

nieupoważnioną interwencję ludzką na jakimkolwiek etapie promocji;  (4) błędy techniczne lub 

ludzkie, które mogą wystąpić podczas administracji promocją lub przetwarzania szans; lub (5) 

obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub 

pośrednio, w całości lub w części, udziałem w promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym 

wykorzystaniem nagrody.  

 

7.8 (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas administracji promocją lub 

przetwarzania szans; lub (5) obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być 

spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w promocji lub 

otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.  



 

7.9 W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych 

Zasad i warunków promocji wersja angielska ma wartość nadrzędną. 

 

7.10 W zakresie dozwolonym przez prawo, Skrill, agenci spółki lub dystrybutorzy w żadnym 

przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypłacenie rekompensaty uczestnikowi lub 

potencjalnemu uczestnikowi, ani nie akceptują odpowiedzialności (za żadne bezpośrednie, 

pośrednie, specjalne, przypadkowe, wzorowe, karne lub wynikowe szkody) za lub w 

powiązaniu z udziałem (lub próbą udziału) w promocji, niezależnie od tego, czy taka 

odpowiedzialność wynika z roszczenia opierającego się na umowie, gwarancji, delikcie (łącznie 

z zaniedbaniem), odpowiedzialności absolutnej lub innej. Prawa przysługujące użytkownikowi 

pozostają nienaruszone. Jednakże, nic w tych warunkach promocji nie wyłącza ani nie 

ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane przez 

zaniedbanie ze strony Skrill, za oszustwo lub jakiekolwiek inne okoliczności, w których 

odpowiedzialność na mocy prawa nie może zostać wyłączona lub ograniczona. 

 

7.11 Skrill nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypełnieniu, niezdolność do wypełnienia 

obowiązków wynikających Warunków i zasad niniejszej promocji, jeśli takie opóźnienie lub 

niezdolność wynika z wydarzeń, okoliczności lub powodów znajdujących się poza kontrolą 

spółki, tj. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki pogodowe, strajk, wojna 

(deklarowana lub niedeklarowana), embargo, blokada, prawny zakaz, działania rządowe, bunt, 

powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienie bądź odwołanie samolotu lub innego środka 

transportu. 

 

8. Kontakt  

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej promocji prosimy o kontakt z nami pod adresem 

affiliatepromotions@paysafe.com. 

mailto:affiliatepromotions@paysafe.com

