Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie wprowadził do swojej oferty
nowoczesną usługę: przekazy pieniężne Western Union pozwalające na szybkie i
bezpieczne przesyłanie gotówki w obrocie krajowym oraz międzynarodowym.

Potrzebujesz szybko, łatwo i bezpiecznie wysłać pieniądze w
dowolne miejsce na świecie?
To usługa dla Ciebie: Western Union możesz to zrobić nawet w 15
minut!
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Western Union to błyskawiczne międzynarodowe i krajowe przekazy pieniężne.
Z Western Union w łatwy i bezpieczny sposób zrealizujesz przekazy pieniężne na
całym świecie, korzystając z kilkuset placówek.
Nadaj lub odbierz przekaz pieniężny szybko i wygodnie.
Ta forma przekazu gwarantuje Ci minimum formalności oraz oszczędność czasu
– nie musisz posiadać konta w Banku, a do nadania przekazu potrzebujesz tylko
dokument tożsamości.
Bezpieczeństwo – zagwarantowane przez unikalny numer przekazu.
W naszym banku udostępniamy wypłatę i wpłatę przekazu w PLN.
Opłaty za przekazy pobierane są w całości od nadawców i wyłącznie w walucie PLN.
Kwota jednorazowego przekazu wysłanego z Polski wynosi maksymalnie 7499 USD
lub równowartość w PLN.
Przekazy odbierane w Polsce (nadane za granicą) nie mają ograniczeń kwotowych.

Jak szybko wypłacić pieniądze?
•
•
•

Przyjdź do jednej z naszych placówek w Mikołowie, Wodzisławiu Śląskim,
Rydułtowach, Radlinie lub na Wilchwach.
Zabierz ze sobą ważny dokument tożsamości oraz numer kontrolny przekazu MTCN
(Money Transfer Control Number).
Pamiętaj o konieczności podania danych nadawcy (wystarczy imię i nazwisko), kwoty
przekazu oraz kraj nadania.

Jak szybko wysłać pieniądze?
•
•

Przyjdź do jednej z naszych placówek w Mikołowie, Wodzisławiu Śląskim,
Rydułtowach, Radlinie lub na Wilchwach.
Zabierz ze sobą ważny dokument tożsamości.

•
•

Otrzymasz dowód nadania przekazu zawierający 8-cyfrowy numer referencyjny, który
podasz Odbiorcy pieniędzy.
Przekaz będzie dostępny do wypłaty w dowolnej agencji Western Union na
terytorium kraju przeznaczenia w przeciągu kilku minut.

Wysyłając przekaz Western Union, można dodatkowo zlecić:
•

•
•

powiadomienie telefoniczne odbiorcy o wysłanym przekazie – usługa jest dostępna
w wybranych krajach. Western Union powiadamia odbiorcę zwykle w następnym dniu
roboczym po nadaniu przekazu.
przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej – usługa jest dostępna we wszystkich
krajach. Odbiorca otrzyma wiadomość przy wypłacie przekazu.
przekaz „na hasło” – pozwala na przesłanie środków dla osoby nieposiadającej
ważnego dokumentu tożsamości (tylko w wybranych krajach)

