
Niniejszy Regulamin („Regulamin” ) wraz z dokumentami, o których w nim mowa, określa warunki 
regulujące program „Poleć znajomego”  Western Union Digital Banking („Program” ) w Polsce . Biorąc 
udział w Programie, akceptujesz ten Regulamin i będziesz go przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się w całości z 
treścią niniejszego Regulaminu, nie masz prawa do uczestnictwa w Programie.

Użytkowników zapraszających znajomych do udziału w Programie nazywa się dalej „Polecającymi” . Osoby, 
które otrzymają zaproszenie do udziału w Programie, nazywa się dalej „Poleconymi” .

Program

•  Bonus w wysokości 75 PLN zostanie dodany do kont zarówno Polecającego jak i Polecanego tylko 
wtedy, gdy Polecony zostanie nowym klientem bankowości cyfrowej Western Union i dokona zakupu przy 
użyciu karty debetowej lub międzynarodowego przelewu pieniężnego na kwotę 50 PLN lub więcej. 
Naliczenie premii na konta klientów może trwać do 40 dni od momentu jej uzyskania. Oferta Ograniczona 
do jednego bonusu na osobę polecającą i do 25 poleconych na osobę polecającą (w jednej kampanii). 
Oferta ograniczona czasowo, ważna w okresie promocji do 31 marca 2023 roku.

•  Aby wziąć udział w Programie jako Polecający, musisz: (i) być posiadaczem konta Western Union 
Digital Banking; (ii) udostępnić link polecający; a (iii) Polecony, któremu udostępniłeś link, musi 
wykorzystać kod polecający na swoim koncie Western Union Digital Banking. Polecający może 
polecić dowolną liczbę osób, jednak otrzyma Nagrodę tylko za pierwszych 25 Poleconych w Okresie 
trwania Programu. Przekazanie Nagrody na konto Western Union Digital Banking Polecającego 
może potrwać do 40 dni od momentu jej przyznania. Wyznacza się lim it  jednej Nagrody na jednego
Poleconego i do 25 poleceń na Polecającego (na okres trwania Programu).

•  Jeśli chcesz wziąć udział jako Polecony, aby otrzymać Nagrodę, musisz: i) otworzyć konto Western 
Union Digital Banking ii) dokonać zakupu za pomocą karty debetowej lub przelewu pieniężnego
Western Union o wartości 50 PLN lub więcej; oraz (iii) wykorzystać link polecający na swoim koncie
Western Union Digital Banking. Zakupów należy dokonać w sklepach detalicznych lub 
internetowych. Oferta nie obejmuje transakcji zasilania konta, wyp łat gotówki, operacji p łatności, 
wymiany walut czy przekazów pieniężnych.

Przelewy pieniężne Western Union to transakcje (przelewów pieniężnych) Western Union 
polegające na przekazaniu przez klienta środków na rachunek bankowy Western Union, w
przypadku których klient otrzymuje numer MTCN.

• Program rozpoczyna się o godzinie 12:01:01 (GMT+2) w dniu 01 stycznia 2023 r. i kończy o godzinie
23:59:59 (GMT+2) 31 marca 2023 r. („Okres trwania Programu” ), z zastrzeżeniem możliwości jego 
przedłużenia przez Western Union. Uczestnictwo po godzinie 23:59:59 (GMT+2) 31 marca 2023 r. 
(lub po ogłoszonej przez Western Union późniejszej dacie zakończenia Okresu trwania Programu) 
nie będzie akceptowane i zostanie uznane za nieważne.

•  Western Union może w dowolnym momencie zmienić Nagrodę. Kwota przyznanej Nagrody będzie
kwotą obowiązującą w momencie spełnienia wszystkich wymogów Programu.

• Jeśli jesteś Polecającym, Western Union udostępni Ci unikalny link internetowy („Link polecający” ),
który możesz wysłać do Poleconego, aby zaprosić go do udziału w Programie. Western Union nie



wysyła Linków polecających. Musisz skopiować Link polecający i masz wybór co do sposobu 
wysłania linku do Poleconego (np. za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych itp.) 
pod warunkiem, że wyślesz link zgodnie z niniejszym Regulaminem. Link polecający wygaśnie na 
koniec Okresu trwania Programu lub po up ływie jednego roku od momentu udostępnienia linku 
przez Western Union – którakolwiek z tych opcji jest wcześniejsza.

•  Nie możesz zaprosić samego/ samej siebie do udziału w Programie. Możesz zapraszać tylko inne
osoby, które mają co najmniej osiemnaście (18) lat.

•  Nie możesz wysyłać Linków polecających w sposób, który Western Union (zgodnie z własnym
przekonaniem) uznaje za spam lub niezamówioną czy w inny sposób niepożądaną korespondencję.

2. Praktyki zabronione

•  Możesz korzystać z Programu wyłącznie w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zgadzasz się nie korzystać z Programu w celu wykonywania poniższych czynności; Western 
Union może zabronić Użytkownikowi  uczestnictwa w Programie i odmówić przyznania jakiejkolwiek 
Nagrody, jeśli podejrzewa lub stwierdzi, że  wykonał lub usiłował wykonać którąkolwiek z 
poniższych czynności:

•  Tworzenie licznych profili, powielanie lub tworzenie fałszywych profili w witrynie westernunion.com
w celu zaproszenia siebie samego;

•  Zapraszanie innych osób, które utworzyły liczne, powielone lub fałszywe profile.

•  Używanie alternatywnych danych kontaktowych do wysyłania Linków polecających do siebie lub
innych;

•  Zapraszanie osób, których nie zna się osobiście, jeśli Western Union (zgodnie z własnym
przekonaniem) uzna, że robi się to w sposób stanowiący spam lub niezamówioną czy w inny sposób 
niepożądaną korespondencję;

•  Zapraszanie fikcyjnych lub nieistniejących osób;

•  Podszywanie się pod kogokolwiek lub jakikolwiek inny sposób fałszywego przedstawiania czyjejś
tożsamości;

•  Dokonywanie przelewów lub p łatności na rzecz innego użytkownika, które nie są faktycznymi
p łatnościami lub przelewami;

•  Zapraszanie do udziału w Programie osób poniżej osiemnastego (18) roku życia lub próba
uczestnictwa w Programie w wieku poniżej osiemnastu (18) lat;

•  Przesyłanie niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych czy promocyjnych
lub inne, podobne formy nagabywania (np. „spamowanie” );

•  Zakłócanie działania serwerów, sieci lub systemów powiązanych z Programem;

https://www.westernunion.com/us/en/home.html


•  Robienie czegokolwiek, co wyrządza krzywdę lub szkodzi marce, wartości lub reputacji firmy
Western Union lub jakimkolwiek usługodawcom, którzy wspierają Western Union w realizacji 
Programu;

• Przesyłanie jakichkolwiek plików zawierających wirusy, b łędy lub konie trojańskie lub jakichkolwiek
innych złośliwych czy wykazujących destrukcyjne działanie elementów;

• Korzystanie z jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, skryptu czy funkcji makro w celu
uczestniczenia w Programie;

•  Odsprzedaż, barter, handel, licytowanie lub inne formy generowania dochodu poprzez zapewnianie
innym dostępu do Programu;

• Naruszanie praw własności intelektualnej firmy Western Union, jej usługodawców lub stron trzecich; 

•  Prześladowanie, nękanie lub krzywdzenie jakiejkolwiek innej osoby;

•  Korzystanie z Programu w jakikolwiek sposób, który Western Union (zgodnie z własnym
przekonaniem) uzna za nieuzasadniony, stanowiący nadużycie lub nieuczciwy;

•  Korzystania z Programu w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub
międzynarodowe prawo lub przepisy lub który jest w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, 
nieuczciwy lub szkodliwy, lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem, nieuczciwy lub szkodliwy cel lub 
skutek.

•  Oświadczasz i zapewniasz, że ani Ty, ani żadna osoba działająca w Twoim imieniu lub za Twoją
zgodą nie będzie korzystać z Programu ani zezwalać na korzystanie z niego w sposób zabroniony.

3. Ochrona danych

•  Aby wziąć udział w Programie, musisz podać swoje dane osobowe; w przeciwnym razie Western
Union nie będzie w stanie przekazać Ci żadnych Nagród, które mogą Ci przysługiwać. Twoje dane 
osobowe będą przetwarzane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności Western Union
Digital dostępnym pod adresem
https:/ / www.westernunion.com/ content/ wucom/ global/ en/ privacy-statement.html

•  Zwróć uwagę, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przekazywane usługodawcom
znajdującym się na terenie Stanów Zjednoczonych, którzy wspierają Western Union w prowadzeniu 
Programu. Western Union podejmuje kroki mające na celu dopilnowanie, aby takie przeniesienie 
danych było chronione odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującym prawem. Aby 
dowiedzieć się więcej o naszych praktykach w zakresie prywatności, odwiedź stronę
https:/ / www.westernunion.com/ content/ wucom/ global/ en/ privacy-statement.html

•  Aby skontaktować się z Western Union w sprawie Twoich praw do prywatności lub w celu
skierowania zapytań  na temat Programu, odwiedź zakładkę „Skontaktuj się z nami”  pod adresem
https:/ / www.westernunion.com/ pl/ pl/ wuplus/ contact -us.html

4. Poszanowanie prywatności innych; nie spamuj

https://www.westernunion.com/content/wucom/global/en/privacy-statement.html
https://www.westernunion.com/content/wucom/global/en/privacy-statement.html
https://www.westernunion.com/pl/en/wuplus/contact-us.html


•  Masowa dystrybucja Linku(-ów) polecających w e-mailach do osób, których nie znasz, 
udostępnianie Linku(-ów) polecającego(-ych) na stronach internetowych, udostępnianie Linku(-ów)

polecającego(-ych) w mediach społecznościowych odbiorcy(-om), których nie znasz, lub jakakolwiek
inna forma udostępniania lub promowania Linku(-ów) polecającego(-ych) w sposób, który (zgodnie 
z własnym przekonaniem Western Union) może stanowić lub wydawać się stanowić niezamówioną 
korespondencję handlową lub „spam” , są zabronione. Western Union zastrzega sobie prawo do 
usunięcia profilu Polecającego, dezaktywacji danych Linku(-ów) polecającego(-ych) oraz do 
zażądania od Polecającego zaprzestania udostępniania Linku(-ów) polecającego(-ych) w jakikolwiek 
dozwolony przez obowiązujące prawo sposób.

•  W przypadku otrzymania Linku polecającego ze strony internetowej, w mediach społecznościowych
od nieznanej sobie osoby, za pośrednictwem poczty elektronicznej od nieznanej sobie osoby lub w 
jakikolwiek inny sposób od nieznanej sobie osoby, należy pamiętać, że Link polecający może być 
nieważny lub nie działać.

5. Ograniczenia programu

•  Nagrody podlegają weryfikacji. Western Union może opóźnić Nagrodę w celu przeprowadzenia
dochodzenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, który uzna za stosowny.

•  Western Union może zabronić Użytkownikowi uczestnictwa w Programie lub odmówić przyznania
Użytkownikowi Nagrody, jeśli zgodnie z własnym przekonaniem podejrzewa lub stwierdzi, że 
Użytkownik nie korzystał z Programu w dobrej wierze, naruszył niniejszy Regulamin, naruszył 
obowiązujące prawo lub że korzystanie z Programu stanowi potencjalne obciążenie lub zagrożenie 
dla Western Union, jej spółek zależnych, stowarzyszonych, usługodawców lub któregokolwiek z jej 
urzędników, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów.

6. Licencja na korzystanie z Platformy i Treści

•  Program jest realizowany za pośrednictwem platformy zawierającej określone treści („Treści” ), w
tym projekt strony, tekst, grafikę, obrazy, filmy wideo, informacje, logo, ikony przycisków, 
oprogramowanie, pliki audio, kod komputerowy i inne treści. W stosunkach między Użytkownikiem 
a Western Union cała Treść jest w łasnością firmy Western Union lub jej licencjodawców czy też 
zewnętrznych dostawców usług i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi 
przepisami.

•  Zgodnie z niniejszym Regulaminem Western Union upoważnia Użytkownika do dostępu i
korzystania z platformy, za pośrednictwem której realizowany jest Program. Program i Treści są 
przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Niniejsza licencja może zostać 
odwołana w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez podania przyczyny. Nieuprawnione 
korzystanie z Treści może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe oraz/ lub inne obowiązujące 
przepisy i regulaminy i jest surowo zabronione.

7. Ograniczenia odpowiedzialności

•  Western Union nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Programu w jakikolwiek niezgodny z
niniejszym Regulaminem sposób. Jeśli niniejszy Program jest w jakikolwiek sposób zakłócany lub 
nie może zostać zrealizowany w sposób racjonalnie oczekiwany z jakichkolwiek przyczyn 
niezależnych od Western Union – w tym między innymi z powodu trudności technicznych lub awarii,



nieautoryzowanej interwencji lub oszustwa, wandalizmu, awarii zasilania, klęsk żywio łowych, 
działania siły wyższej, niepokojów społecznych, strajków, infekcji wirusem komputerowym, b łędów, 
manipulacji – które naruszają lub wp ływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub 
prawidłowy przebieg tego Programu, Western Union w żadnym wypadku nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne, wymierne, następcze, sankcyjne lub 
retorsyjne, w tym (lecz nie wyłącznie) za naruszenie lub utratę zysków, wartości firmy, użytkowania, 
danych lub inne straty niematerialne; ponadto Western Union zastrzega sobie prawo, wed ług 
własnego uznania, w najszerszym dozwolonym przepisami zakresie: (a) do zdyskwalifikowania 
dowolnego uczestnika; lub (b) do zmodyfikowania, zawieszenia, zakończenia lub anulowania 
Programu, stosownie do okoliczności, aby w miarę możliwości zapewnić  realizację pierwotnego 
zamysłu Programu.

8. Zastrzeżenia praw; Rozdzielność postanowień

•  Jeśli Western Union (zgodnie z własnym przekonaniem) podejrzewa lub stwierdzi, że doszło do
naruszenia niniejszego Regulaminu, ma prawo podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, w 
tym (ale nie wyłącznie) wypowiedzieć Link(i) polecający(-e), zamknąć profil, zamknąć profil(e) 
należący(-e) do osób trzecich, wypowiedzieć lub unieważnić Nagrody lub zawiesić czy zakończyć 
Program w całości lub w części.

•  Niewykonanie lub niedochodzenie przez Western Union jakiegokolwiek prawa lub postanowienia
niniejszego Regulaminu nie stanowi o zrzeczeniu się tego prawa lub postanowienia. Jeśli 
którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwej 
jurysdykcji za nieważne, użytkownik i Western Union zgadzają się, że sąd powinien  dążyć do 
realizacji intencji odzwierciedlonej w tym postanowieniu oraz że pozostałe postanowienia 
niniejszego Regulaminu pozostają w pełnej mocy.

9. Zmiany lub uzupełnienia Regulaminu

•  Western Union może w każdej chwili zmienić lub poprawić niniejszy Regulamin, który jest
zamieszczony na stronie internetowej www.westernunion.com, poprzez jego aktualizację.

•  Western Union zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, korygowania lub zakończenia
Programu (w tym wysokości Nagrody) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

•  Po każdej zmianie lub korekcie niniejszego Regulaminu, dalsze korzystanie z Programu jest
równoznaczne z akceptacją zmienionego lub poprawionego Regulaminu oraz Programu w 
brzmieniu obowiązującym w danym czasie.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja w przypadku sporów

•  Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory czy roszczenia z niego wynikające lub powiązane z nim czy
też jego przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu 
polskiemu i są wed ług niego interpretowane .


