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§4 Regulamin przelewów z odbiorem na Poczcie 

 

4.1. Easysend przekazuje swoim Klientom możliwość wysłania środków pieniężnych z Wielkiej 

Brytanii do Polski z opcją odbioru w formie gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub 

Banku Pocztowego. W takim przypadku Odbiorca nie ma obowiązku posiadania konta 

bankowego. 

 

4.2. Krajem wpłaty dla tego produktu jest Wielka Brytania, a walutą wpłaty jest funt szterling 

(GBP).  

 

4.3. Krajem wypłaty dla tego produktu jest Polska, a walutą wypłaty jest polski złoty (PLN). 

 

4.4. Dla Przekazów na Pocztę obowiązuje kurs wymiany aktualny w momencie złożenia zlecenia 

opublikowany na stronie internetowej Easysend lub w placówce agenturalnej.  

 

4.5. Maksymalna kwota zlecenia Przelewu na Pocztę wynosi 1500 GBP dziennie.  

 

4.6. Przelew na Pocztę można zlecić we wszystkich oferowanych przez Easysend kanałach, tj. po 

zalogowaniu się do Panelu Klienta na stronie internetowej www.easysend.pl kontaktując się 

z naszym Contact Centre lub w placówce agenturalnej. W zależności od wybranego kanału, 

metodą płatności za zlecenie Przelewu na Pocztę może być płatność kartą debetową, 

przelew bankowy lub wpłata gotówkowa (dostępna jedynie w punktach agenturalnych). 

 

4.7. Warunkiem zlecenia Przelewu na Pocztę jest rejestracja Nadawcy przelewu w serwisie 

Easysend. 

 

4.8. Warunkiem zrealizowania Przelewu na Pocztę jest prawidłowe podanie danych Odbiorcy, w 

tym danych osobowych (imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (numer telefonu i/ lub 

adres email), a także dokonanie prawidłowej zapłaty za złożone zlecenie. 

 

4.9. Po prawidłowym wprowadzeniu zlecenia Przelewu na Pocztę oraz uiszczeniu zapłaty za 

zlecenie, Easysend poinformuje Odbiorcę (za pomocą SMS lub mailowo) o możliwości 

odebrania przesłanych do niego środków, a także poda mu wszystkie niezbędne do tego 

informacje, tj. numer Easysend w systemie Giro Płatności, unikatowy kod transakcji oraz 

kwotę przekazu w PLN.  

 

http://www.easysend.pl/
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4.10. W celu odebrania środków pieniężnych, Odbiorca będzie zobowiązany do podania 

danych transakcji oraz do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 

Środki zostaną wydane tylko osobie, która została wskazana przez Nadawcę w zleceniu.  

 

4.11. Możliwość odbioru środków w placówkach Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego 

uzależnione jest od obowiązujących godzin otwarcia danej placówki. Niemniej jednak środki 

mogą być możliwe do odbioru już po 10 minutach od otrzymania potwierdzenia 

zrealizowania przekazu do maksymalnie 30 dni od tego momentu. 

 

4.12. W przypadku nie podjęcia środków przez Odbiorcę w wyznaczonym terminie, Easysend 

poinformuje o tym fakcie Nadawcę przelewu w celu uzgodnienia warunków zwrotu 

środków. W takim przypadku opłata za realizację przelewu nie podlega zwrotowi, a w razie 

konieczności ponownego przewalutowania środków obowiązywać będzie bieżący kurs 

wymiany. 

 

4.13. Nadawca może anulować zlecenie Przekazu na Pocztę jedynie w sytuacji, kiedy środki nie 

zostały podjęte przez Odbiorcę. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z naszym 

Contact Centre. Dane kontaktowe dostępne są na stronie 

https://www.easysend.pl/kontakt#kontakt. W takim przypadku możliwy jest również zwrot 

środków przekazanych do Easysend przez Nadawcę. Opłata za realizację przelewu również 

w tym przypadku nie podlega zwrotowi. 

 

4.14. Informacje o opłatach pobieranych za nadanie Przelewu na Pocztę dostępne są na 

stronie internetowej Easysend w zakładce Cennik: https://www.easysend.pl/dla-

ciebie#oplaty.  

 

4.15. Easysend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji Przelewów na Pocztę z przyczyn od 

nas niezależnych. 

 

4.16. Easysend może wstrzymać realizację Przelewu na Pocztę na zasadach określonych w 

punkcie 1.8 Postanowień Ogólnych świadczonych usług. 
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