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W świecie hazardu online gracze mają co raz więcej możliwości względem przetwarzania
transakcji finansowych. Wpłaty i wypłaty w kasynie nie oznaczają jedynie użycia własnego
konta bankowego i opierania się na przelewach bankowych. Przeciwnie, standardowe opcje
odchodzą w niepamięć, a te wypierają nowoczesne, łatwe i niemalże natychmiastowe
rozwiązania płatnicze.
Kasyno z płatnością Skrill dla fanów hazardów nie jest niczym nowym. Nie ma wątpliwości, że
portfel elektroniczny Skrill skradł serca wielu graczy online. Operatorzy stron hazardowych także
zrozumieli, że należy iść z duchem czasu, jeśli kasyno chce być poważnie traktowane w branży - a
oferowanie Skrill zarówno jako metody wpłaty, jak i wypłaty, jest nieodzowną częścią pakietu.

Podstawowe informacje na temat Skrill
Czym jest Skrill? Skrill, który przed rebrandingiem firmy był znany jako Moneybookers, to usługa
portfela elektronicznego, która działa bardzo podobnie do innych e-walletów, takich jak choćby
znany wszystkim PayPal. Firma być może nie jest jeszcze tak popularna jak sam PayPal, jednak
miliony użytkowników na całym świecie wybiera tę opcję płatności w sieci, także w kasynach
internetowych.
Ze Skrill można również korzystać w serwisie eBay, na Facebooku czy na Skype. E-portfele są
rozwiązaniem na miarę XXI wieku, gdyż w praktyce funkcjonują one dokładnie tak jak fizyczne,

kieszonkowe portfele… z tą różnicą, że skorzystamy z nich wirtualnie. Skrill może pomieścić karty
kredytowe, karty debetowe i prawdziwe pieniądze w wielu walutach.
Otwarcie konta jest bardzo proste, a po wprowadzeniu niektórych szczegółów wystarczy poczekać na
zatwierdzenie, po czym możesz dodać prawdziwe pieniądze do swojego konta za pomocą karty
kredytowej, konta bankowego lub niezliczonych innych metod bankowych.
Odwiedzając kasyno online, Skrill to coś więcej niż tylko oszczędność czasu. Chociaż z pewnością
zaoszczędzisz czas, ponieważ nie będziesz musiał wielokrotnie wprowadzać informacji o płatności na
każdej nowej stronie, ten portfel elektroniczny jest również wyposażony w solidne funkcje
bezpieczeństwa. Kiedy dokonujesz wpłaty w kasynie online, Skrill nigdy nie ujawnia Twoich danych
bankowych ani personalnych.

Korzyści wynikające z używania Skrill
Istnieje mnóstwo, dla których warto skorzystać z kasyn online Skrill. Po pierwsze, w łatwy sposób
możesz zaoszczędzić sporo czasu. Po skonfigurowaniu i zasileniu portfela elektronicznego możesz
dokonać natychmiastowego depozytu w kasynie online w Polsce bez konieczności wielokrotnego
wprowadzania danych karty kredytowej lub swojego banku.
Jednak to, co dzieje się za kulisami, jest jeszcze bardziej korzystne, zwłaszcza jeśli zależy Ci na
bezpieczeństwie i prywatności. Chociaż zalecamy grę wyłącznie w licencjonowanych i regulowanych
kasynach online, nigdy nie możesz być zbyt ostrożny. To jest właśnie ta myśl, która stoi za wyborem
Skrill. Gracze kasyn online zyskują dodatkowy spokój, wiedząc, że ich kasyno nigdy nie będzie miało
dostępu do ich cennych informacji bankowych. Stuprocentowe bezpieczeństwo i anonimowość to z
pewnością jedne z największych atutów tej metody.
Skrill po prostu wysyła gotówkę w Twoim imieniu. Firma korzysta z zaawansowanego szyfrowania i
systemu uwierzytelniania, aby chronić Twoje prawdziwe pieniądze. Grając w kasynie online, Skrill
jest gotowy spełnić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zarządzania pieniędzmi. Nie tylko możesz
natychmiast zdeponować prawdziwą gotówkę, ale wypłaty z kasyna online Skrill to najszybszy
sposób na uzyskanie płatności.
Po co czekać na przelew i w nieskończoność przepisywać dane bankowe? Gdy zespół kasyna Skrill
zatwierdzi Twoją prośbę o wypłatę wygranych, pieniądze dotrą do Twojego portfela elektronicznego
w ciągu kilku minut. Porównaj to z innymi opcjami bankowymi, które zmuszają Cię do czekania
długich dni na otrzymanie własnych wygranych. Skrill przedstawia się jako niemalże
bezkonkurencyjny gracz na rynku! A wszyscy gracze, którzy choć raz przetestowali niezawodność tej
opcji płatniczej, nigdy nie robią krok w tył wybierając innych operatorów.
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