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Un visur, kur redzat
MoneyGram zīmi

Veiciet pareizo izvēli ar MoneyGram, kas jums dod
iespēju sūtīt un saņemt naudu no 160 000 vietām
180 valstīs un teritorijās no visas pasaules. Tas ir
drošs un ātrs, un pats galvenais šis pakalpojums ir
pieejams ikvienam. Kontrolējiet savu dzīvi.

IZMANTO MONEYGRAM –
VIENKĀRŠI SOĻI
LAI NOSŪTĪTU NAUDU

1. Apmeklējiet MoneyGram aģentu , līdzi paņemot
personas apliecinošu dokumentu†
2. Aizpildiet nosūtīšanas veidlapu (iespēja iekļaut
personīgu 10 vārdu ziņojumu) un iesniedziet to kopā
ar naudu, ko vēlaties nosūtīt kopā ar pārsūtīšanas
izmaksām††
3. Jums tiks izsniegts pārsūtīšanas atsauces numurs

4. Nododiet atsauces numuru personai, kurai sūtat
naudu, un tieši pēc 10 minūtēm* šī persona varēs
izņemt naudu

LAI SAŅEMTU NAUDU

1. Vaicājiet personai, kura sūta Jums naudu, iedot
atsauces numuru
2. Apmeklējiet MoneyGram aģentu līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu† un atsauces
numuru
3. Aizpildiet un iesniedziet saņēmēja veidlapu, un Jums
tiks izsniegta nauda,parasti jūsu vietējā valūtā**

NOSŪTĪTĀ SUMMA

MAKSA † †

£ 0.01 – £ 100.00

£ 12.00

£ 100.01 – £ 200.00

£ 18.00

£ 200.01 – £ 300.00

£ 24.00

£ 300.01 – £ 400.00

£ 30.00

£ 400.01 – £ 500.00

£ 36.00

£ 500.01 – £ 750.00

£ 41.00

£ 750.01 – £ 1,000.00

£ 46.00

£ 1,000.01 – £ 1,250.00

£ 54.00

Izmaksas var tikt pakļautas izmaiņām. Visas izmaksas izdrukas brīdī ir precīzas.

Plašāku informāciju kā atrast sev tuvāko MoneyGram aģentu,
apmeklējot mūsu interneta mājas lapu www.moneygram.com
vai zvaniet mums pa tālruni: 00800 8971 8971.
Atkarīgs no aģenta darba laika un vietējās likumdošanas.
Maksājuma valūtu nosaka sūtītājs sūtījuma veikšanas brīdī.Papildus pārskaitīšanas
izmaksām var tikt piemērots arī MoneyGram vai tā pārstāvja noteikts valūtas maiņas
kurss. Naudas izmaksa izvēlētajā valūtā ir pieejama tikai atsevišķās saņemšanas
vietās, un tā ir atkarīga no šīs valūtas pieejamības naudas izņemšanas brīdī.
† Jums iespējams būs nepieciešams uzrādīt vienu, vai vairākus personas
apliecinošiem dokumentiem : pase, autovadītāja apliecība, vai kāds cits personu
apliecinošs dokuments. Kā arī Jūs var palūgt uzrādīt apliecinošu dokumetu par
dzīves vietu (konta izrakstu vai pakalpojuma rēķinu) .
Katrā valstī ir atšķirīgas prasības, tapēc lūdzu vaicājiet savā vietējā MoneyGram
aģentu iestādē par atbilstošiem identifikācijas veidiem.
†† Papildus pārskaitīšanas izmaksām var tikt piemērots arī MoneyGram vai tā pārstāvja
noteikts valūtas maiņas kurss.
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