
 
 

Όροι και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας «Μηδενική επιβάρυνση αποστολής χρημάτων» της Skrill 

 

1. Η προωθητική ενέργεια 

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο οι κάτοχοι λογαριασμού Skrill θα μπορούν να 

πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων μέσω της υπηρεσίας «Άμεση αποστολή» σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς στις χώρες που παρατίθενται εδώ 

https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/ χωρίς επιβάρυνση (ισχύουν έξοδα μετατροπής 

συναλλάγματος) στο πλαίσιο της προωθητικής μας ενέργειας «Μηδενική επιβάρυνση 

αποστολής χρημάτων» (η «Προωθητική ενέργεια») 

 

2. Η περίοδος της προωθητικής ενέργειας 

Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018 στις 00:00 ώρα 

Γκρίνουϊτς έως τη Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018 στις 23:59 ώρα Γκρίνουϊτς. 

 

3. Κριτήρια επιλεξιμότητας  

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παρούσα προωθητική ενέργεια, πρέπει: 

a) Να είστε κάτοχος λογαριασμού Skrill σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης 

(«Λογαριασμός Skrill»), 

b) Να μην χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, 

c) να είστε τουλάχιστον 18 ετών, 

d) Να μην διαμένετε ή κατοικείτε σε χώρα στην οποία απαγορεύεται στη Skrill να προσφέρει 

λογαριασμούς Skrill ή σε μη εξυπηρετούμενη χώρα (σχετικός κατάλογος παρατίθεται εδώ 

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/non-serviced-countries/) και 

e) να μην κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Τα προαναφερόμενα αναφέρονται συλλογικά ως «Κριτήρια επιλεξιμότητας». 

Μόνο συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορούν να συμμετάσχουν 

στην προωθητική ενέργεια.  

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της Skrill που διατίθεται στον ιστότοπο της Skrill 

(https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/). Η Skrill ενδέχεται να σας ζητήσει 

πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες 

όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας. 

 

5. Άσκηση ένδικων μέσων και διάφορα 

5.1 Η παρούσα προωθητική ενέργεια πραγματοποιείται από τη Skrill Limited, μια εταιρεία 

δεόντως καταχωρισμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό 

μητρώου 4260907 που διατηρεί την έδρα στη διεύθυνση 25 Canada Square, London E14 5LQ 

(η «Skrill»). Η Skrill είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού 

Τομέα (Financial Conduct Authority/ FCA) με βάση τους Κανονισμούς περί Ηλεκτρονικού 

Χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Συμμετέχοντας στην προωθητική 

ενέργεια αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας. 
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5.2 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άκυρη, να αναστείλει, να ματαιώσει ή να 

τροποποιήσει την προωθητική ενέργεια όταν καθίσταται αναγκαίο να το πράξει 

αποστέλλοντας ειδοποίηση στους υφιστάμενους συμμετέχοντες με ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό του Συμμετέχοντος. 

5.3 Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε κατόχους λογαριασμού Skrill 

στην προωθητική ενέργεια όταν έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιος κάτοχος λογαριασμού 

έχει παραβιάσει ή προσπάθησε να παραβιάσει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της 

προωθητικής ενέργειας ή τους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill, κατά περίπτωση, ή ότι 

επιχείρησε να παρακάμψει οποιεσδήποτε διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργικές διαδικασίες. 

5.4 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Skrill δεν ευθύνεται για: (1) τυχόν 

εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, ανεξαρτήτως του εάν οφείλονται σε δικό σας σφάλμα, 

τυπογραφικά λάθη ή τυχόν εξοπλισμό ή πρόγραμμα που σχετίζεται με την προωθητική 

ενέργεια ή χρησιμοποιείται σε αυτήν, (2) τυχόν τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους 

περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δυσλειτουργίας, διακοπής ή αποσύνδεσης των 

τηλεφωνικών γραμμών ή του δικτυακού εξοπλισμού ή λογισμικού, (3) τυχόν μη 

εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδικασίας εγγραφής ή 

της προωθητικής ενέργειας, (4) τυχόν τραυματισμό ή ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά 

στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά ή εν μέρει, από τη συμμετοχή 

στην προωθητική ενέργεια. 

5.5 Κάθε ζήτημα ή ερώτηση που αφορά στην κατάρτιση, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την 

εκτελεστότητα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας ή τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, κατά περίπτωση, που συνδέονται με την προωθητική 

ενέργεια θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, 

ανεξαρτήτως οποιασδήποτε επιλογής δικαίου ή κανόνων σύγκρουσης νόμων (στην Αγγλία ή 

σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία) που θα επέβαλαν την εφαρμογή των νόμων οποιασδήποτε 

άλλης δικαιοδοσίας πλην της Αγγλίας. 

5.6 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της πρωτότυπης αγγλικής 

έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας, θα υπερισχύει 

η αγγλική έκδοση.  

 

6. Επικοινωνία 

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια ή τις υπηρεσίες μας εν 

γένει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της υπηρεσίας «Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου» που παρέχεται στον ιστότοπό μας ή καλώντας το +44 203 308 2520. 
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