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Program członkowski Western Union® — Warunki i postanowienia 
  

Licencja Western Union Payment Services Ireland Ltd. 

Data rozpoczęcia Programu Wrzesień 2009 
 
Program członkowski Western Union® — Umowa  
Ważne informacje dla uczestników Programu członkowskiego Western Union® 
Niniejsza Umowa dotycząca Programu członkowskiego Western Union („Umowa”) zawiera warunki i 
postanowienia regulujące zasady Programu członkowskiego Western Union („Program”). Terminy „Western 
Union” „my” „nas”, „nasze” itp. użyte w niniejszej Umowie oznaczają Western Union Payment Services 
Ireland Limited., spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 471360, z siedzibą pod adresem Richview 
Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irlandia.  Terminy „Ty”, „Twoje” itp. oznaczają osobę, której 
wydano kartę członkowską Western Union na mocy niniejszej Umowy („Karta”). Termin „Odbiorca” oznacza 
każdą osobę, której wysyłane są pieniądze w Twoim imieniu przez nas lub przez naszego agenta. „Nadawca” 
to każda osoba, od której otrzymujesz pieniądze za naszym pośrednictwem. „Uczestnicząca Placówka 
Agencyjna” oznacza placówkę agencyjną Western Union, która uczestniczy w Programie. Listę 
Uczestniczących Agentów możesz otrzymać poprzez kontakt z nami w sposób opisany w punkcie 10. 
 
1. To jest Twój Kontrakt z nami. Należy przeczytać niniejszą Umowę i zachować ją w dokumentacji. 
Poprzez rejestrację, użycie karty lub inny sposób wzięcia udziału w Programie, zgadzasz się na warunki 
niniejszej Umowy. Twoja Karta jest wymagana do wykonywania wszelkich transakcji w ramach Programu. 
Twoja Karta pozostaje własnością Western Union i musi zostać do nas zwrócona niezwłocznie na nasze 
żądanie w przypadku nadużycia, unieważnienia Umowy lub zakończenia Programu. Aby możliwości Karty 
były dla Ciebie dostępne, może ona być używana tylko przez Ciebie. Jej używanie podlega warunkom 
Umowy. Jest to Karta osobista i nie może być udostępniana osobom trzecim. 
 
2. Opis Programu. 

A. Wygoda: Program umożliwia jego Uczestnikom wygodniejsze wykonanie Przekazu Pieniężnego 
Western Union® w Agencjach uczestniczących w Programie („Uprawniona transakcja”). Program pozwala na 
udostępnianie przy każdej wysyłce lub podjęciu pieniędzy w ramach Uprawnionej transakcji danych 
użytkownika, które będziemy przechowywać elektronicznie w bazie danych zarządzanej przez Western Union, 
dzięki czemu będą one automatycznie udostępniane w Agencjach uczestniczących w Programie w momencie 
okazania Karty. Wykaz Agencji uczestniczących w Programie możesz uzyskać poprzez kontakt z Western 
Union, logując się pod adresem https://www.wu.com/mywu/pl lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta 
Programu członkowskiego Western Union pod numer 00800 32 11 416 (cena za minutę połączenia z 
telefonów stacjonarnych i komórkowych jest określona przez operatora sieci, w godzinach pracy: od 
poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 14.00) lub kontaktując się z Western Union w 
formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 10 poniżej. Wszystkie przekazy pieniężne inicjowane 
w ramach Programu podlegają warunkom i postanowieniom określonym w niniejszej Umowie, a także 
warunkom i postanowieniom mającym zastosowanie do Uprawnionej transackji inicjowanych w Agencjach 
uczestniczących w Programie, w których przekazy pieniężne są odbierane/wysyłane (te warunki i 
postanowienia znajdują się na formularzach „Wysyłka pieniędzy” oraz „Odbiór pieniędzy” dostępnych w 
Agencjach uczestniczących w Programie). Aby używać Karty i uczestniczyć w Programie, trzeba spełnić 
wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, a także polityki Western Union, dotyczące możliwości 
wysyłania/odbierania przekazów pieniężnych w danym kraju.  

B. Nagrody: Uczestnicy Programu zbierają punkty („Punkty”) za każdą uiszczoną opłatę za przekaz 
pieniężny dokonany w drodze Uprawnionej transakcji w Agencji uczestniczącej w Programie, zgodnie z 
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postanowieniami niniejszej Umowy. Zasady naliczenia punktów zostały określone w Pakiecie startowym 
załączonym do niniejszego regulaminu. W celu naliczenia Punktów Uczestnik Programu jest zobowiązany: i) 
przedstawić numer Karty na początku każdej Uprawnionej transakcji; ii) dokonać płatnej transakcji Western 
Union w dowolnej Agencji uczestniczącej w Programie; iii) zgodnie z wymogami lokalnych przepisów 
prawnych, przedstawić ważny dowód tożsamości wystawiony na nazwisko Uczestnika podane podczas 
przystąpienia do Programu. Punkty będą naliczane na Karcie przy każdym zamknięciu Uprawnionej transakcji. 
Punkty nie będą naliczane w przypadku odbioru środków pieniężnych. Aktualną liczbę Punktów na Karcie 
można sprawdzić kontaktując się z Western Union zgodnie z informacjami zawartymi w pukcie 10 poniżej. 
 
3. Uczestnictwo w Programie. Uczestnikiem programu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 
osiemnasty rok życia. Potencjalny Uczestnik Programu może złożyć wyłącznie jeden wniosek o przystąpienie 
do Programu. Western Union zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wniosku od osoby niespełniającej 
kryteriów przystąpienia do Programu, według własnego uznania i zawsze zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi. 
 

4. Naliczanie Punktów za transakcje dokonane bez użycia Karty W przypadku dokonania 
Uprawnionej transakcji bez użycia Karty, Uczestnik może wystąpić o naliczenie Punktów, kontaktując się 
z nami zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 10. Western Union zastrzega sobie prawo do 
odmowy naliczenia Punktów w przypadku braku możliwości weryfikacji transakcji dokonanej przez 
Uczestnika. 
 
5. Wykorzystanie punktów. Po zgromadzeniu liczby Punktów wymaganej do uzyskania dostępnych nagród 
możesz wykorzystać swoje Punkty poprzez zalogowanie się do witryny https://www.wu.com/mywu/pl lub 
skontaktowanie się z nami pod numerem podanym w punkcie 10 poniżej. Nagrody i liczba punktów 
wymagana do wymiany na nagrody mogą ulec zmianie według własnego uznania Western Union i bez 
uprzedniego powiadomienia. Przyznanie wszelkich nagród innych niż rabaty jest uzależnione od ich 
dostępności. Do odbioru nagród może być wymagana pewna minimalna liczba punktów. Punktów nie można 
zbywać ani wymieniać na gotówkę. Punkty można jedynie wymieniać na nagrody i wykorzystywać do 
wysłania transakcji dokonywanych w kraju, w którym zostały zgromadzone. Informacje o punktach 
wymaganych do wymiany na nagrody, jak również o samych nagrodach można uzyskać poprzez kontakt z 
Western Union w sposób opisany w punkcie 10 poniżej. 
 
6. Nagrody i korzyści. Wszelkie oferowane nagrody i korzyści podlegają zmianom, przyznawane są w 
zależności od ich dostępności. Zastosowanie mogą mieć lokalne ograniczenia i zmiany w powyższym zakresie. 
Jakość i wartość nagród zastępczych będzie podobna lub lepsza/wyższa od jakości i wartości nagród 
oferowanych. 
 
7. Ważne informacje na temat Punktów. Zebrane punkty zostaną anulowane dwa lata po dokonaniu 
Uprawnionej transakcji. Wszelkie punkty naliczone na Karcie przepadają w przypadku anulowania, 
zamknięcia, lub cofnięcia Karty, stwierdzenia jej fałszerstwa lub nieważności. Punkty uznaje się za zdobyte po 
ich wymianie przez Uczestnika Programu na nagrody. Punkty nie mają wartości pieniężnej, nie są 
oprocentowane ani ubezpieczone od ich utraty. Punkty nie podlegają zakupowi, sprzedaży, łączeniu ani 
przeniesieniu. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za użytkowanie Karty i zebrane na niej Punkty. Punkty 
wykorzystane do ich zamiany na nagrody ani same nagrody nie będą przyznawane ponownie w przypadku ich 
utraty lub kradzieży Karty. 
 
8. Komunikacja. Jeśli podasz nam swój numer telefonu, adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego w 
procesie rejestracji, wyrażasz zgodę na kontakt tymi metodami. Podając swój stacjonarny numer telefonu, 
adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego w procesie rejestracji, jednoznacznie zgadzasz się na kontakt 
ze strony Western Union przez telefon, e-mail, wiadomości SMS/MMS oraz otrzymywanie 
spersonalizowanych wiadomości (np. na portalach społecznościowych i w innych kanałach cyfrowych) o 
nowościach, ofertach, usługach, promocjach i innych sprawach dotyczących Western Union i/lub innych firm, 
z którymi Western Union współpracuje. Rozumiesz i zgadzasz się na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności 
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za wszelkie opłaty pobierane przez dostawcę takich usług. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym 
momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 10 poniżej. Rozumiesz i zgadzasz się na 
ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie opłaty pobierane od Ciebie przez dostawcę takich usług. 
Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 10 
poniżej. 

 
9. Ujawnianie danych z konta innym podmiotom.  

A. Przystępując do Programu, zgadzasz się na to by Western Union, zewnętrzne firmy zaangażowane 
w przetwarzanie danych („Autoryzowani Dostawcy Usług”) jak i Uczestniczące Placówki Agencyjne mogły 
przechowywać, pobierać, uzyskiwać dostęp, przetwarzać, przesyłać i wykorzystywać wszystkie dane 
udostępnione w związku z Programem („Dane”) do celów związanych z realizacją zamówionych usług (w 
tym, między innymi, do celów takich jak administracja, obsługa klienta, uwierzytelnianie użytkowników, 
zapobieganie oszustwom czy działania związane z rozwojem produktów i biznesu), a także mogą uzupełniać 
Twoje dane informacjami pochodzącymi z innych źródeł takich jak dane służące do weryfikacji poprawności 
adresu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się również na to by Western Union 
mógł kontaktować się z Tobą w sprawie naszych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla 
Ciebie interesujące, oraz by Western Union mógł ujawniać dane podane przez Ciebie dla Western Union 
innym podmiotom, które mogą kontaktować się z Tobą w sprawie produktów lub usług, które są związane z 
Twoim uczestnictwem w Programie.  

Jeśli nie życzysz sobie kontaktów ze strony podmiotów innych niż Western Union i jej filii oraz 
Uczestniczących Placówek Agencyjnych bądź nie życzysz sobie kontaktów w sprawie szczegółów 
dotyczących naszych produktów i/lub usług, skontaktuj się z Western Union w sposób określony w punkcie 10 
poniżej. 

   B. Możemy również ujawnić dane innym podmiotom, o ile będzie to uzasadnione i konieczne do 
celów zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania, a także ścigania lub zatrzymania przestępców, ochrony 
bezpieczeństwa narodowego lub innego celu, jeśli będziemy do tego zobligowani prawem.  

C. Przystępując do Programu, dobrowolnie zgadzasz się by dla celów Programu i realizacji 
zamówionych usług dane mogły być przekazywane i przechowywane przez Western Union lub 
Autoryzowanych Dostawców Usług czy też Uczestniczących Agentów w krajach spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego („Kraje Trzecie”), w tym w USA, które mogą mieć mniej rygorystyczne przepisy w 
zakresie ochrony danych niż w Polsce lub które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych 
osobowych na swoim terytorium jak w Polsce. 

D. Potwierdzasz, że wszelkie inne podmioty uzyskały od Ciebie informację o tym, jak ich dane będą 
wykorzystywane i przetwarzane, jak określono powyżej, oraz, że udzieliły Ci zgody odpowiedniej do tych 
celów. 

E. Aktualny wykaz filii Western Union oraz Uczestniczących Placówek Agencyjnych możesz 
uzyskać, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 10 poniżej.  

F. Western Union przechowuje dane, preferencje marketingowe oraz historię transakcji nadawcy na 
zasadach określonych w naszych programach przechowywania przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne 
dla celów, dla których dane te były gromadzone i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 
10. Kontakt z Western Union. Możesz skontaktować się z Western Union w celu uzyskania kopii danych na 
temat Twojego uczestnictwa w Programie, które Western Union przechowuje, jeśli chcesz skorzystać z prawa 
do uzyskania dostępu, poprawienia danych, wycofania danych lub wniesienia sprzeciwu, aby wycofać się z 
Programu, zgłosić zagubienie lub kradzież Karty, zawnioskować o Kartę zastępczą, zmienić lub poprawić swój 
osobisty wybór czy też w razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu. Możesz skontaktować się z 
Western Union logując się w witrynie https://www.wu.com/mywu/pl albo dzwoniąc do Centrum Obsługi 
Klienta na numer 00800 32 11 416 (cena za minutę połączenia z telefonów stacjonarnych, publicznych i 
komórkowych jest określana przez operatora, w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00, 
w soboty od 9:00 do 14.00 lub pisząc do nas na adres poczty tradycyjnej: Western Union, C/O 
Teleperformance, Thisseos 330, Kallithea, Athens 17675, Greece. 
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11. Brak zapisu aktywności na Karcie. W przypadku braku zapisu aktywności na Karcie Uczestnika 
Programu, Western Union ma prawo zawieszenia uczestnictwa w Programie. 
 
12. Cesja Bez względu na wszelkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, Uczestnik nie ma prawa cesji 
ani przeniesienia niniejszej Umowy ani posiadanej Karty, ani zezwolenia na użytkowanie Karty przez osoby 
trzecie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione wykorzystanie posiadanej Karty, chyba że 
zgłosi jej utratę lub kradzież do Western Union, kontaktując się jak podano w punkcie 10, oraz do momentu 
przyjęcia takiego zgłoszenia przez Western Union. Western Union ma prawo cesji niniejszej Umowy na inne 
spółki w grupie w ramach restrukturyzacji. 
 
13. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa oraz relacje pomiędzy Stronami podlegają i będą interpretowane 
zgodnie z prawem polskim. Strony niniejszym nieodwołalnie poddają się jurysdykcji polskich sądów. 
 
14. Rozdzielność postanowień. Stwierdzona nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień 
niniejszej Umowy nie będzie mieć wpływu na ważność i skuteczność jej pozostałych postanowień 
 
15. Poprawki. Western Union ma prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy Warunki niniejszej Umowy 
są dostępne w każdym czasie pod adresem internetowym https://www.wu.com/mywu/pl można je również 
uzyskać kontaktując się z Western Union jak podano w punkcie 10. Inicjując transakcję przekazu pieniężnego 
Western Union lub odbierając przekaz pieniężny za pomocą Karty po zmianie lub dokonaniu poprawek w 
niniejszej Umowie, wyrażasz zgodę na wszelkie poprawki lub zmiany. Jeżeli nie wyrażasz zgody na 
wprowadzanie jakichkolwiek zmian do niniejszej Umowy, musisz albo (a) powiadomić Western Union na 
piśmie w ciągu 15 o chęci zerwania niniejszej Umowy podając podstawę do jej rozwiązania, albo (b) 
zaprzestać z korzystania z Karty Western Union lub innego rodzaju uczestnictwa w Programie członkowskim.   
 
16. Anulowanie. Western Union ma prawo zakończyć Program, rozwiązać niniejszą Umowę lub anulować 
uprawnienie Uczestnika do uczestnictwa w Programie. Uczestnik ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w 
każdym czasie, za pisemnym powiadomieniem Western Union. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy 
przez Uczestnika, jego uczestnictwo w Programie zakończy się w ciągu trzydziestu (30) dni od daty 
otrzymania przez Western Union powiadomienia o rozwiązaniu Umowy. 
 
17.  Zmiany warunków dokonywania przekazów pieniężnych za pośrednictwem Western Union. 
Warunki dokonywania przekazów pieniężnych za pośrednictwem Western Union mogą podlegać zmianom. 
Aktualny regulamin usługi przekazu pieniężnego Western Union jest każdorazowo wręczany nadawcy wraz z 
automatycznym wydrukiem WPŁATA. Na żądanie są one również dostępne we wszystkich Agencjach 
Western Union. 
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