
 
 

Termeni și Condiții pentru Promoția de Zero Comisioane de trimitere Skrill  

 

1. Promoție 

Pentru o perioadă limitată, titularii de conturi Skrill pot putea să transfere fonduri prin Trimitere 

Directă către un cont bancar în țările enumerate mai jos https://www.skrill.com/en/skrill-

direct-service/ fără comisioane (se aplică doar comisioanele FX) ca parte a promoției noastre 

de comision zero pentru trimitere de bani (numită „Promoția”) 

 

2. Perioada promoțională 

Promoția decurge de marți, 6 Feb. 2018 ora 00:00 GMT până marti, 31 iulie 2018, ora 23:59 

GMT. 

 

3. Condiții de participare  

Pentru a putea profita de această promoție, trebuie să: 

a) Aveți un cont înregistrat la Skrill, în acord cu termenii și condițiile aplicabile (*Contul 

Skrill*); 

b) să nu vă utilizați contul dvs. Skrill în scopuri comerciale. 

c) să aveți vârsta de cel puțin 18 ani. 

d) să nu domiciliați în oricare din țările neacceptate de Skrill pentru deschiderea de conturi 

sau pentru servicii (lista este disponibilă aici https://www.skrill.com/RO/footer/terms-

conditions/non-serviced-countries/); și 

e) să nu domiciliați în US. United Statul: of America. 

Cele de mai sus sunt menționate în mod colectiv ca “Condiții de participare”. 

Doar participanții care satisfac toate criteriile de eligibilitate pot participa în această promoție.  

4. Politica de confidențialitate și protejare a datelor dvs. personale 

Procesarea datelor dvs. personale este guvernată de Politica de confidențialitate a Skrill care 

poate fi găsită pe site-ul Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/). Informații 

suplimentare pot fi solicitate de Skrill pentru a verifica respectarea acestor Termeni și condiții 

promoționale. 

 

5. Căi legale de atac și alte clauze 

5.1 Această promoție vă este oferită de Skrill Limited, o companie înregistrată în mod legal în 

conformitate cu legile Angliei și Țării Galilor sub numărul de companie 4260907, cu sediul social 

la 25 Canada Square, London E14 5LQ ("Skrill"). Skrill este autorizată de Autoritatea de Conduită 

Financiară (FCA) în temeiul Regulamentului privind Bani Electronici 2011 pentru emiterea de 

monedă electronică. Prin participarea la această Promoție, declarați că acceptați Termenii și 

condițiile Promoției. 

5.2 Skrill își rezervă dreptul de a considera nulă, a suspenda, a anula sau a modifica Promoția în 

cazul în care acest lucru este necesar, prin notificarea participanților existenți prin trimiterea 

unui e-mail la adresa de e-mail înregistrată în Contul Participantului. 

5.3 Skrill își rezervă dreptul de a nu permite titularilor Conturilor Skrill să participe la Promoție în 

cazul în care au motive să creadă că titularul contului a încălcat sau a încercat să încalce acești 
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Termeni de promovare sau Condițiile de utilizare a contului Skrill, după caz, sau a încercat să 

eludeze orice procedură de securtate sau procedurile operaționale.  

5.4 În măsura permisă de legea aplicabilă, Skrill nu este responsabil pentru: (1) orice informații 

incorecte sau inexacte, indiferent dacă sunt cauzate de dvs., erori de imprimare sau prin oricare 

dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate în Promoție; (2) defecțiuni 

tehnice de orice fel, incluzând, dar fără a se limita la defecțiuni, întreruperi sau deconectări de 

linii telefonice sau la hardware sau software de rețea; (3) intervenția neautorizată a unei 

persoane în orice parte a procesului de intrare sau de participare la Promoție; (4) orice 

prejudiciu sau daune aduse persoanelor sau bunurilor care pot fi cauzate, direct sau indirect, 

în totalitate sau parțial, din participarea la Promoție. 

5.5 Toate aspectele și întrebările referitoare la construirea, validitatea, interpretarea și 

aplicabilitatea termenilor și condițiilor promoționale prezente sau a drepturilor și obligațiilor 

dvs., după caz, în legătură cu Promoția vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile 

Angliei, fără a aduce atingere niciunei reguli de alegere a legii sau a conflictului de legi (fie din 

Anglia, fie din orice altă jurisdicție), ceea ce ar determina aplicarea legilor unei alte jurisdicții 

decât Anglia. 

5.6 În cazul în care există vreo discrepanță între versiunea tradusă și versiunea originală în limba 

engleză a acestor Termeni și condiții, versiunea în limba engleză va prevala.  

 

6. CONTACTAȚI-NE 

Dacă aveți întrebări legate de această ofertă promoțională sau de serviciile noastre în general, 

puteți să ne contactați oricând printr-un mesaj trimis la Serviciul de relații cu clienții, prin 

intermediul facilității de „Asistență prin email” disponibilă pe site-ul nostru, sau sunând la 

numărul de asistență +44 203 308 2520. 
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