Posta

POSTA DIN MAREA BRITANIE
ROYAL MAIL
In Marea Britanie exista in jur de 10.000 de oﬁcii postale.
Acestea sunt ﬁe cladiri special amenajate pentru
acest serviciu sau ghisee in diverse magazine. Ele sunt
denumite POST OFFICE. Oﬁciile postale va ofera nu
doar serviciile standard: expediere si livrare de scrisori
si pachete, vanzare de timbre si articole postale cat si o
gama larga de alte servicii ﬁnanciare (asigurari, transfer
de bani), schimb valutar, asigurari.
De la oﬁciile postale se poate obtine si
Taxa de Drum (Road Tax) pentru masinile
inregistrate in Marea Britanie. Pensionarii
si persoanele care obtin beneﬁcii din partea
statului britanic (somaj, ajutor social) isi
pot ridica de aici banii prin intermediul
unui card special eliberat de Post Ofﬁce.
Facturile lunare de intretinere, televizor
si telefon pot ﬁ achitate la orice oﬁciu
postal din Marea Britanie. Tot de la posta
se poate obtine si formularul de cerere
pentru eliberarea permisului de conducere,
formularul de cerere pentru inregistrarea
unei masini, formular de obtinere sau
schimbare a pasaportului britanic.
Persoanele care nu pot face plati prin CECuri personale sau nu doresc acest lucru, pot
obtine de la posta un Postal Order care
este echivalentul unui CEC bancar. Pentru
acest serviciu se percepe un comision,
variabil in functie de valoare.
Pentru expedierea scrisorilor standard nu
este necesar sa mergeti la posta. Timbrele
in Marea Britanie se pot cumpara si de
la magazinele care vand ziare sau de
la magazinele WHSmith. Exista doua
feluri de timbre care pot ﬁ achizitionate
in afara oﬁciilor postale. Timbrele 1st
Class standard garanteaza ca scrisorile
vor ajunge la destinatie in 24 de ore, iar
costul unui astfel de timbru este de 36p ,
pentru scrisorile ce cantaresc pana in 100
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grame. Timbrele 2nd class garanteaza
expedierea scrisorii in maxim trei zile si
costa 27p pentru scrisorile pana in 100
grame. Plicurile care depasesc acest gramaj
sunt cantarite si timbrate separat la oﬁciile
postale. Timbrele pentru Europa costa 72p
pentru un gramaj de maxim 20 grame.
Pentru expedierea documentelor oﬁciale
este indicat sa folositi sistemul de
Registered Mail, prin care veti avea dovada
expedierii scrisorii sub forma unui numar
de referinta. Mai mult, cu acest numar
de referinta puteti veriﬁca online daca
scrisoarea/coletul dumneavoastra a ajuns
la destinatie. Pentru expedierea urgenta
a coletelor/scrisorilor, posta va ofera o
gama de servicii gen curierat. Pentru a
aﬂa care este serviciul indicat cerintelor
dumneavoastra adresati-va unui functionar
al oﬁciului postal.
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