
 
 

Skrill Sıfır Para Gönderme Ücreti Promosyonu Hüküm ve Koşulları 

 

1. Promosyon 

Sadece sınırlı bir süre için, Skrill hesabı sahipleri Sıfır Para Gönderme Ücreti promosyonumuz 

kapsamında (Promosyon), burada https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/ listesi 

verilmiş olan ülkelerde ücretsiz olarak para transferi yapabileceklerdir (FX ücretleri geçerlidir) 

 

2. Promosyon Dönemi 

Promosyon, 6 Şubat 2018 günü saat 00:00 (GMT) ile 31 Temmuz 2018 günü saat 23:59 (GMT) 

arasında yapılacaktır. 

 

3. Uygunluk Kriterleri  

Bu promosyondan yararlanabilmek için gereken şartlar şunlardır: 

a) Skrill'de ilgili kullanım koşullarına uygun kayıtlı bir hesaba sahip olmak (“Skrill Hesabı); 

b) Skrill hesabını ticari amaçlarla kullanmıyor olmak; 

c) en az 18 yaşını doldurmuş olmak; 

d) Skrill'in hesap sunmasının yasak olduğu veya hizmet verilmeyen bir ülkede bulunuyor veya 

ikamet ediyor olmamak (liste buradadır https://www.skrill.com/en/footer/terms-

conditions/non-serviced-countries/)  ve 

e) Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmemek. 

Yukarıda bahsi geçenler toplu olarak "Uygunluk Kriterleri" olarak anılacaktır. 

Sadece Uygunluk Kriterlerine uygun olan katılımcılar Promosyondan yararlanabilir.  

4. Gizlilik ve kişisel bilgiler 

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi, Skrill web sitesinde bulabileceğiniz Skrill Gizlilik Politikasına tabidir 

(https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/). Bu Promosyon Hüküm ve Koşulları ile 

uyumluluğu doğrulamak için daha fazla bilgi Skrill'den alınabilir. 

 

5. Yasal Başvuru ve diğer konular 

5.1 Bu Promosyon, şirket merkezi 25 Canada Square, London E14 5LQ adresinde olan, İngiltere ve 

Galler yasaları çerçevesinde 4260907 şirket numarası ile kayıtlı Skrill Limited tarafından 

yapılmaktadır (“Skrill”). Skrill, Electronic Money Regulations 2011'e (Elektronik Para 

Yönetmeliği 2011) göre elektronik para sağlama konusunda Financial Conduct Authority 

tarafından yetkilendirilmiştir. Promosyona katılarak, bu Promosyonun hüküm ve koşullarını 

kabul etmiş olursunuz. 

5.2 Skrill gerekli olması durumunda, Katılımcının hesabında kayıtlı e-posta adresine bir e-posta 

göndererek mevcut katılımcıları bilgilendirmek suretiyle, tüm promosyonu geçersiz ilan etme, 

askıya alma, iptal etme veya değiştirme hakkını saklı tutar. 

5.3 Skrill, hesap sahiplerinin bu Promosyonun geçerli Hüküm ve Koşullarını veya Skrill Hesabı 

Kullanım Koşullarını ihlal ettiklerine veya ihlal etmeye yeltendiklerine ya da herhangi bir 

güvenlik veya operasyon prosedürünü alt etmeye çalıştıklarına inanmak için sebebi olduğunda, 

Skrill hesap sahiplerinin Promosyona katılmasına izin vermeme hakkını saklı tutar.  

5.4 Yürürlükteki yasalarca izin verilen ölçüde, Skrill aşağıdakileden sorumlu tutulamaz: (1) Siz, baskı 

hataları veya Promosyonla ilgili veya Promosyonda kullanılan herhangi bir ekipmandan veya 
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programlamadan kaynaklanan yanlış veya doğru olmayan her türlü bilgi; (2)     Telefon hatları, 

ağ donanımı veya yazılımdaki arızalar, kesintiler veya bağlantısızlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere her türlü teknik arıza; (3) giriş işlemi veya Promosyonun herhangi bir kısmına 

yetkisiz kişilerin müdahalesi; (4) Doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen, 

Promosyona katılımdan doğabilecek her türlü yaralanma veya kişilere ya da mala gelebilecek 

zararlar. 

5.5 Mevcut Promosyon hüküm ve koşullarının yapımı, geçerliliği, yorumu ve tenfiz kabiliyeti ya da 

Promosyonla bağlantılı olan geçerli haklarınız ve yükümlülükleriniz ile ilgili tüm soru ve sorunlar, 

İngiltere dışındaki herhangi bir yargı mercinin yasalarının uygulanmasına neden olacak yasa 

seçimine veya hukuk kurallarının çelişmesine (İngiltere veya başka bir yargı mercinin) mahal 

vermeden İngiltere yasalarına uygun olarak yönetilir ve çözümlenir. 

5.6 Bu Promosyon Hüküm ve Koşullarının orijinal İngilizce versiyonu ile herhangi bir tercüme 

edilmiş versiyonu arasında tutarsızlıklar olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.  

 

6. İletişim 

Bu promosyon teklifi veya genel olarak hizmetlerimizle ilgili sorularınız varsa, web sitemizdeki 

“E-posta Desteği” vasıtasıyla Müşteri Hizmetleri ekibimize mesaj göndererek veya +44 203 308 

2520 no’lu telefonu arayarak bizimle istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.. 

 

 

 

 

 

 


