
 
 

Zasady i warunki promocji Skrill Zero opłaty za wysłanie pieniędzy 

 
1. Promocja 

Tylko przez określony czas posiadacze rachunku Skrill będą mogli wysyłać środki za pomocą 
opcji Przelew bezpośredni na rachunek bankowy w krajach wymienionych tutaj 
https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/ bez opłat (obowiązują opłaty za wymianę 
waluty) wramach naszej promocji ‘Zero opłaty za wysłanie pieniędzy ' ("Promocja") 
 

2. Okres promocji 
Promocja będzie trwała od 6 lutego 2018 r. 00:00 GMT do poniedziałku 30 kwietnia 2018 r. 
23:59 GMT. 
 

3. Warunki udziału  
Aby wziąć udział w promocji, użytkownik musi: 
a) Posiadać zarejestrowany rachunek w Skrill w zgodzie z obowiązującymi warunkami 

korzystania ("Rachunek Skrill"); 
b) nie może korzystać z rachunku w celach komercyjnych; 
c) musi mieć ukończone 18 lat; 
d) nie może mieszkać lub przebywać w kraju, w którym Skrill nie ma pozwolenia na 

oferowanie dostępu do rachunku Skrill lub w nieobsługiwanym kraju (lista jest dostęona 
tutaj https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/non-serviced-countries/); oraz 

e) nie może mieszkać na terenie USA. 

Powyższe warunki są określane łącznie jako "Kryteria klasyfikacyjne". 

Tylko uczestnicy, którzy spełnią kryteria klasyfikacyjne, mogą skorzystać z promocji.  

4. Prywatność i Dane osobowe 
Przetwarzanie danych osobowych uczestników promocji odbywa się zgodnie z Polityką 
prywatności Skrill, którą można znaleźć na stronie internetowej Skrill 
(https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/). Skrill może wymagać dodatkowych 
informacji na potrzeby weryfikacji niniejszych Zasad i warunków promocji. 
 

5. Środki prawne oraz inne 
5.1 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. 
Uczestnicząc w promocji uczestnik akceptuje niniejsze zasady i warunki promocji. 

5.2 Skrill zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania, zawieszenia lub modyfikacji promocji 
w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, dostarczając powiadomienie uczestnikom drogą 
mailową na adres e-mail podany przy rejestracji rachunku uczestnika. 

5.3 Skrill zastrzega sobie prawo do nie wydania zgody uczestnikom na udział w promocji w sytuacji, 
gdy istnieje podejrzenie, że posiadacz rachunku naruszył lub próbował naruszyć niniejsze 
zasady i warunki promocji lub warunki korzystania z rachunku Skrill, lub próbował obejść 
jakiekolwiek procedury bezpieczeństw lu działania.  
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5.4 W zakresie dozwolonym przez prawo, 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) 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.  

5.5 Wszystkie problemy i pytania dotyczące budowy, ważności, interpretacji i egzekwowalności 
niniejszych zasad i warunków lub praw i obowiązków uczestników oraz Skrill w powiązaniu z 
promocją podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem angielskim i walijskim, 
bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne (niezależnie od tego, czy chodzi o Anglię czy o 
inną jurysdykcję), co spowodowałoby zastosowanie praw jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż 
angielska. 

5.6 W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych 
Zasad i warunków promocji wersja angielska ma wartość nadrzędną.  
 

6. Kontakt 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oftery promocyjnej lub naszych usług, można się z 
nami skontaktować, wysyłając wiadomość do działu obsługi klienta za pośrednictwem opcji 
“Wsparcie e-mail” na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu +44 203 308 
2520. 

 

 

 

 

 

 


