
Promocja „Bonus Pieniężny” NETELLER 
Zasady i warunki 

 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ 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 OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA 

I PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH. 

 

1. Promocja („Promocja”) oraz Zasady i warunki Promocji. 
 
1.1 NETELLER oferuje Posiadaczom Konta („Posiadacze Konta”) możliwość otrzymania 0,5% 

bonusu pieniężnego od wpłat na konto NETELLER ograniczona do 2000 USD. Promocja trwa od 11 
stycznia 2023 godz. 00:00 czasu UTC i kończy się 11 kwietnia 2023 o godz 23:59 czasu UTC („Okres 

Promocji”).  
 

1.2 Wymagana wpłata wynosi: 

1.2.1 0,5% bonus gotówkowy od wpłat dokonywanych na konto posiadacza konta NETELLER za 

pomocą kwalifikujących się metod płatności, dokonanych w ciągu 30 dni od przystąpienia 

do promocji. („Okres Promocji”); 
 

2. Kryteria kwalifikacji  
 

Aby wziąć udział w Promocji, użytkownik: 

a) musi posiadać zarejestrowane konto NETELLER zgodnie z Warunkami Korzystania z Konta 

NETELLER („Konto”); 
b) musi mieć ukończone 18 lat; 

c) musi posiadać aktywne Konto w NETELLER otwarte za pośrednictwem kwalifikującej się osoby 

polecającej w Promocji NETELLER („Partner Polecający”). Dla celów niniejszej Promocji Partnerem 

jest osoba/podmiot, który został prawidłowo włączony do programu, zgodnie z Zasadami i Warunkami 

dla Partnerów Polecających Paysafe. Aby zakwalifikować się jako Partner Polecający w ramach 

niniejszej Promocji i aby zostać uznanym za kwalifikującego się Partnera Polecającego, NETELLER musi 

dokonać wstępnej selekcji i skontaktować się bezpośrednio na piśmie. Każdy taki Partner Polecający 

zamieści na swojej stronie znak identyfikacyjny i/lub napis oznaczający Promocję i/lub fakt, że jest on 

powiązany z Promocją Bonusu Pieniężnego. Prawo do udziału w Promocji mają wyłącznie użytkownicy 

końcowi, którzy przystąpili do Promocji za pośrednictwem kwalifikującego się Partnera w Promocji 

NETELLER. Wszystkie inne polecenia dokonane przez niekwalifikującego się Partnera Promocji 

NETELLER zostaną automatycznie zdyskwalifikowane; 

d) musi przystąpić do Promocji za pośrednictwem Strony docelowej Promocji NETELLER w 

Okresie Promocji. 

e) nie może wykorzystywać Konta do celów komercyjnych;  

f) nie może być pracownikiem lub najbliższym członkiem rodziny członka NETELLER lub innych 

firm należących do grupy Paysafe. Aby uniknąć wątpliwości, termin „członek najbliższej 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 

https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use
https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use
https://www.paysafepartners.com/terms-and-conditions
https://www.paysafepartners.com/terms-and-conditions


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; 

g) nie może być usługodawcą lub członkiem najbliższej rodziny usługodawcy świadczącego usługi 

dla jakiejkolwiek spółki grupy Paysafe; oraz 

h) Musi mieć zaliczoną pełną procedurę weryfikacji konta zgodnie z instrukcjami na swoim koncie 

NETELLER przed upływem Okresu Promocji; 

i) musi pomyślnie wykonać wpłatę na konto NETELLER/zasilić konto NETELLER metodą 

wpłaty/instrumentem płatniczym innym niż:  

a. Bitcoin;  
b. Skrill;  

c. Paysafecard;  
d. Płatności typu person-to-person zrealizowane za pomocą Konta NETELLER; 

 

 
Powyższe postanowienia są określane łącznie „Kryteriami Kwalifikacyjnymi”. Na potrzeby niniejszej 

Promocji uczestnikiem jest użytkownik końcowy, który spełnia wszystkie kryteria kwalifikacji 

(„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. 

 
Uczestnicy otrzymują maksymalnie 1 (jedno) zgłoszenie uprawniające ich do udziału w Promocji. 
Wszelkie dodatkowe zgłoszenia mogą zostać zdyskwalifikowane.  

 
2.1 Transakcje Kwalifikujące się do otrzymania 0,5% Bonusu Pieniężnego: 

 
2.1.1 Wpłaty na konto NETELLER dokonywane za pomocą kwalifikujących się metod płatności; 

a. Austria - Sofort i EPS 

b. Brazylia - Pix 
c. Niemcy - Sofort i Giropay 
d. Włochy - Cards 

e. Polska - Blik 

f. Portugalia – Multibanco/MB WAY 
g. Peru – PagoEfectivo 
h. Chile – Mach i Khipu 

 

2.1.2 W przypadku Wpłat, które zostały zakończone pomiędzy 11 stycznia 2023 a 11 kwietnia  

2023 („Okres Promocji”) i zakończone w ciągu 30 dni od daty przystąpienia do promocji; 
2.1.3 W przypadku użytkowników będących mieszkańcami krajów kwalifikujących się do 

udziału w promocji; 

a. Austria 



b. Brazylia 

c. Niemcy 

d. Włochy 

e. Polska 

f. Portugalia 

g. Peru 

h. Chile 

 
2.2 Następujące transakcje nie są uznawane za Kwalifikujące się Transakcje:  

2.2.1 Wypłaty z konta NETELLER;  

2.2.2 Transakcje między powiązanymi Kontami NETELLER o statusie VIP; 
2.2.3 Przelewy z konta NETELLER na konto Skrill lub odwrotnie, jeśli użytkownik posiada konta 

w obu portfelach cyfrowych NETELLER i Skrill;  

2.2.4 Płatności typu person-to-person zrealizowane za pomocą Konta NETELLER. 

2.2.5 Transakcje wysłania pieniędzy z Konta użytkownika NETELLER na rzecz Partnerów 
Handlowych NETELLER 

 
2.3 NETELLER zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich Transakcji Kwalifikujących się do 

udziału w niniejszej Promocji, które według jego wyłącznego, ale uzasadnionego przekonania uzna za 
nadużycie Promocji, w tym między innymi transakcji, które nie mają celu komercyjnego, transakcji 
wielokrotnych, które są dokonywane w celu sztucznego zwiększenia ilości Transakcji Kwalifikujących 

się do udziału w Promocji lub transakcji, które nie są dokonywane z osobistą korzyścią dla Posiadacza 

Konta.  

 

3. Prywatność i własność Intelektualna 
 
3.1 Przetwarzanie danych uczestników promocji odbywa się zgodnie z Polityką prywatności 
1 Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie internetowej NETELLER 
(https://www.neteller.com/en/policies/privacy). NETELLER może wymagać dodatkowych informacji 

na potrzeby weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji. Uczestnicy akceptują, 
że niektóre ich dane osobowe (imię, inicjał drugiego imienia, nazwisko i kraj zamieszkania; np. John D 
Smith z Niemiec) mogą zostać opublikowane w różnych kanałach NETELLER, w tym między innymi w e-

mailach, mediach społecznościowych oraz podczas transmisji internetowej. 
3.2 Na potrzeby Promocji uczestnicy przyznają NETELLER oraz ich partnerom niewyłączną, 

ogólnoświatową, wolną od tantiem, nieprzenośną, nieodwołalną licencję na kopiowanie, użytkowanie 
i wyświetlanie każdego logo, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innej własności intelektualnej 

(stosownie do przypadku), która może być publikowana w różnych kanałach marketingowych Grupy 
Paysafe, w tym między innymi na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail oraz 
mediach społecznościowych. 

 

4. Poufność 

 

 
1 NETELLER oraz Paysafe Financial Services Ltd. są częścią firm tworzących Paysafe Group. 
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4.1 Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje, oznaczone jako „poufne” lub 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, 

plany biznesowe, dane, strategie, metody, wykazy klientów, specyfikacje techniczne, dane 
transakcyjne oraz dane klientów zostaną uznane za poufne. 
4.2 W okresie Promocji oraz po jej zakończeniu firma NETELLER będzie wykorzystywała i powielała 
informacje poufne na temat uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszej promocji i tylko w zakresie 

niezbędnym dla takich potrzeb i ograniczy ujawnianie poufnych informacji do swoich pracowników, 

konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą mieć do nich dostęp. 
4.3 Niezależnie od powyższego ujawnianie informacji poufnych przez NETELLER 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 NETELLER; (ii) były 

znane NETELLER bez żadnych ograniczeń przed ich otrzymaniem od Uczestnika w związku z niniejszą 

Promocją, zostały uzyskane z własnych niezależnych źródeł, co jest poświadczone pisemnymi zapisami 
NETELLER, oraz które nie zostały nabyte, bezpośrednio ani pośrednio, od Uczestnika; iii) NETELLER 

otrzyma od osoby trzeciej, która, zgodnie z uzasadnioną wiedzą takiej strony otrzymującej, ma prawo 
do przekazywania takich informacji i nie ma obowiązku zachowania poufności takich informacji; lub 
(iv) informacje zostały niezależnie opracowane przez pracowników lub agentów NETELLER, pod 

warunkiem, że NETELLER może wykazać, że ci pracownicy lub agenci nie mieli dostępu do Informacji 

poufnych otrzymanych na mocy niniejszej umowy. 
 

5. Środki prawne  

 

5.1 Prosimy pamiętać, że– w przeciwieństwie do usług związanych z pieniędzmi elektronicznymi i 
płatnościami, które świadczymy zgodnie z  Warunkami Korzystania z Konta NETELLER – kryptowaluty 
nie podlegają obecnie regulacjom FCA ani CBI. Usługi Kryptowalutowe również nie podlegają żadnym 

regulacjom FCA ani CBI. 
5.2 Niniejsza Promocja jest organizowana przez spółkę Paysafe Financial Services Ltd. 

zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 04478861 z siedzibą pod adresem Floor 
27, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, UK („NETELLER”). NETELLER jest upoważniony przez 

urząd Financial Conduct Authority na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji 

pieniędzy elektronicznych.  
5.3 Przystępując do Promocji, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zasady Promocji. 

5.4 Niniejsza promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których promocja może być uważana 
za nielegalną i/lub zakazaną.  

5.5 NETELLER 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 zarejestrowany na 

koncie użytkownika lub poprzez wprowadzenie zmian w niniejszych Zasadach i warunkach promocji. 
NETELLER zastrzega sobie prawo do modyfikowania, anulowania, rozwiązania lub zawieszenia 

promocji w całości lub w części, według własnego uznania, w sytuacji, gdy wierzy, że promocja nie może 

zostać przeprowadzona zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami promocji lub w sytuacji, gdy wirus, 
błąd komputera lub nieupoważnione działanie człowieka lub jakikolwiek inny powód znajdujący się 
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poza kontrolą NETELLER będzie miał negatywny wpływ na administrację, bezpieczeństwo, 
bezstronność lub normalny przebieg promocji. 
5.6 NETELLER zastrzega sobie prawo do odsunięcia uczestnika od udziału w niniejszej Promocji w 

sytuacji, gdy NETELLER ma powody uznać, że Uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze 
Zasady i warunki promocji lub Warunki korzystania z konta NETELLER (w zależności od przypadku) lub 
próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub procedury operacyjne.  
5.7 Wszystkie decyzje podejmowane przez NETELLER są ostateczne oraz wiążące i NETELLER nie 

prowadzi w takich sprawach żadnej dalszej korespondencji. 

5.8 NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za: (1) jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne 
informacje, niezależnie od tego, czy do ich powstania doszło z winy Uczestnika, błędów w druku, czy 
też usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z Promocją lub wykorzystywanego w ramach 

Promocji; (2) usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, 

zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu sieciowego bądź 
oprogramowania; (3) nieupoważnioną ingerencję ludzką na jakimkolwiek etapie Promocji; (4) błędy 
techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania niniejsza Promocją lub 

przetwarzania zgłoszeń; lub (5) obrażenia cielesne lub szkody materialne, które mogą być 

spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Promocji lub 
otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody. 

5.9 Wszystkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności 
niniejszych Zasad i warunków promocji lub praw i obowiązków zależnie od sytuacji – Uczestnika oraz 
NETELLER – w powiązaniu z niniejszą Promocją będą podlegać prawu Anglii i będą zgodnie z nim 

interpretowane, bez uwzględniania wykładni prawa lub norm kolizyjnych (niezależnie od tego, czy 

chodzi o Anglię czy o inną jurysdykcję), które wymagałyby zastosowania praw jakiejkolwiek jurysdykcji 
innej niż angielska.  

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

Zasad i warunków Promocji wersja angielska ma wartość nadrzędną.  

5.11 W zakresie dozwolonym przez prawo, NETELLER, agenci spółki lub dystrybutorzy w żadnym 
przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wypłacenie rekompensaty uczestnikowi lub 
potencjalnemu uczestnikowi, ani nie ponoszą 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 ustawowe przysługujące Uczestnikowi 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 NETELLER, za oszustwo lub 
jakiekolwiek inne okoliczności, w których odpowiedzialność na mocy prawa nie może zostać wyłączona 

lub ograniczona. 
5.12 NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypełnieniu lub niezdolność do 

wypełnienia obowiązków wynikających z Zasad i warunków niniejszej promocji, jeśli takie opóźnienie 
lub niezdolność wynika z wydarzeń, okoliczności lub przyczyn znajdujących się poza kontrolą spółki, 
np. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych, strajku, wojny 

(wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), embarga, blokady, prawnego zakazu, działań rządowych, 
buntu, powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia bądź odwołania samolotu lub innego środka 

transportu. 

 
 



 
 
6. Skontaktuj się z nami  

 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej oferty promocyjnej lub ogólnie naszych usług, skontaktuj 
się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: affiliatepromotions@paysafe.com. 
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