Transfer de Bani
timpul chiar conteaza
Utilizeaza acest serviciu pentru situatii
urgente: o aniversare uitata, o calatorie,
urgente medicale.
Serviciul de a doua zi… economiseste
bani daca nu e nici o graba.
Utilizeaza acest serviciu atunci cand
planuiesti un transfer din timp sau trimiti
bani regulat celor dragi, proﬁta de serviciul
de a doua zi ca sa economisesti bani chiar
de astazi!

 Magazinul Alimentar Transilvania ( 22
Welingborough Road, Northampton, NN1
4DN)
 Restaurantul Britannia (2 Sebastopol
Road, Edmonton, London N9 0QH)
 Salonul de coafura Jo’s Salon (8 Cavel
Street, Whitechapel, London, E1 2HP).
 Express Internet Café (239 Preston
Road,HA9 8PE , tel: 020 8904 9863)
 Eastlines (241 Edgware Road, Colindale,
NW9 6LU)

Lista de preturi:

Servicii de transfer de bani:
1. Online – Prin intermediul Internetului,
tranferă bani online către oricine, aproape
oriunde în lume cu cardul tau de credit sau
de debit Visa® sau MasterCard®.
2. De la locaţiile agenţilor noştri – Poţi
folosi bani gheaţă să trimiţi orice sumă
de la mai mult de 300 000 de locaţii ale
agenţilor Western Union din peste 200 de
ţări şi teritorii din lume, inclusiv România.
3. Prin telefon – Transferă bani prin telefon
– reprezentanţii noştri de Relaţii cu Clienţii
se aﬂă la dispoziţia ta 24 de ore pe zi,
asistându-te cu informaţii si asigurânduse că banii tăi sunt trimişi rapid către
destinatar.

Suma (UK £)
0-50
50.01-100.00
100.01-200.00
200.01-300.00
300.01-400.00
400.01-500.00
500.01-600.00
600.01-750.00
750.01-1000.00
1000.01-1250.00
1250.01-1500.00
1500.01-1750.00
1750.01-2000.00

Serviciul Transfer
de a doua in minute
zi (UK £) (UK £)
5.90
12,00
5.90
14,00
9,90
21,00
9,90
27,00
9,90
32,00
15,00
37,00
15,00
42,00
20,90
42,00
20,90
47,00
24,90
55,00
24,90
60,00
24,90
70,00
24,90
75,00

Pentru sume de peste £3000.00 întrebaţi
agentul local sau vizitaţi website-ul nostru
www.westernunion.com.
In Romania Western Union este disponibil
la urmatorii agenti:In Romania: Posta
Romana, Bancpost, Banca Românească,
Banca Transilvania, BRD – Groupe Société
Générale, Raiffeisen Bank.
In Marea Britanie, poti trimite si primi bani
de la urmatoarele locatii romanesti:
 Magazinul Alimentar La Dumitrescu
(141 Wood Street Upper Walthamstow,
London E17 3LX)

Restrictii si mentiuni:
 Cea mai mare suma care poate ﬁ platita
este de 10.000 USD sau echivalentul in
moneda locala de persoana pe zi.
 Expeditorul trebuie sa prezinte un act
de identitate valabil pentru sume mai mari
de £600.
 Pot trimite si primi bani numai
persoanele cu varsta minima de 17 ani.
 Intrebarea test nu este ceruta la plati in
Marea Britanie.
Suport:
Daca ai nevoie de asistenta, trimite un
e-mail la uk.customer@westernunion.
co.uk sau suna gratuit la numarul de telefon
0800 833 833.
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Transfer de Bani
TRANSFER DE BANI RAPID, DE
ÎNCREDERE, ORIUNDE ÎN LUME
Pentru Western Union oamenii sunt cei mai importanti. Interesat sa
creeze un serviciu adaptat nevoilor clientilor, Western Union a pus la punct
un sistem ﬁnanciar operational eﬁcient si stabil de transmitere a banilor,
raspunzand cu promptitudine cerintelor lor.
CREAT PENTRU TINE
Cu peste 130 de ani de experienta in
transferurile de bani, Western Union a
inteles cat de important este sa faciliteze
legatura dintre oameni, si sa ﬁe alaturi de cei
aﬂati departe de casa si de familiile acestora.
A creat un serviciu de transfer de bani rapid,
de incredere, oriunde in lume pentru care
este recunoscut ca lider mondial.

CONVENIENTA
Expeditorii si destinatarii pot gasi cu
usurinta o locatie apropiata din cele peste
280.000 de locaţii ale agenţilor de peste tot
in lume pentru a ridica sau a trimite bani.
Nu este nevoie sa ai deschis un cont bancar.
Marea majoritate a locatiilor agentilor au
un orar de funcţionare convenabil chiar şi
la sfârşit de saptamana.

Aﬂa mai multe depre calitatea serviciului de
transfer de bani Western Union si spune-le
celor care incă nu l-au folosit de beneﬁciile
si avantajele acestuia.

SMS GRATUIT DE CONFIRMARE
Western Union iti va trimite un SMS gatuit
de conﬁrmare de indata ce destinatarul a
ridicat banii in Romania.

“WESTERN UNION INTELEGE
CA TRIMITI CU MULT MAI MULT
DECAT BANI FAMILIEI.” De aceea
noi iti oferim urmatoarele beneﬁcii:

INCA UN AVANTAJ
Prin Western Unionse pot efectua plati
in trei valute: Lei, Euro, Dolari americani.
Ridici exact suma trimisa. Astfel, te poţi
folosi de moneda de care ai nevoie, fără să
mai efectuezi schimbul valutar.

INCREDERE
Fiecare transfer este protejat de sistemul
nostru recunoscut la nivel mondial pentru
siguranta si poate ﬁ veriﬁcat prin intermediul
unui numar de control (MTCN), asigurand
astfel plata rapida a banilor trimisi de tine
catre persoana desemnata.
VITEZA
Banii sunt disponibili pentru ridicare la
doar cateva minute dupa ce au fost trimisi.
Western Union foloseste in acest sens o
tehnologie electronica de varf si o reţea
globala unica de calculatoare, astfel incat
plata sa se poata efectua imediat in peste
200 de tari si teritorii, aproape oriunde in
lume.
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CONTACTE UTILE
Te asteptam în peste 280.000 de locaţii ale
agenţilor Western Union din întreaga lume.
Serviciul Western Union este accesibil în
peste 3200 locaţii ale agenţilor din Marea
Britanie. Pentru mai multe informaţii, puteţi
accesa www.westernunion.com
apela
numărul 0800 833 833.
Western Union, transfer international de
bani sigur şi rapid
Aceeasi siguranţa, acelasi confort, tu
alegi viteza
Banii in cateva minute sau a doua zi
Transfer in cateva minute….cand
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