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Oraz w każdym miejscu, gdzie zobaczysz znak MoneyGram

MoneyGram to najlepszy wybór – daje Ci możliwość
wysyłania i odbierania pieniędzy z 160 000 placówek
w 180 krajach i terytoriach na świecie.
Jest bezpieczny, szybki i dostępny dla każdego.
Przejmij kontrolę nad swoim życiem.

KORZYSTANIE Z MONEYGRAM – PROSTE KROKI
ABY PRZEKAZAĆ PIENIĄDZE
1. Odwiedź agenta MoneyGram i weź ze sobą dowód
tożsamości†
2. Wypełnij formularz nadania (w miarę możliwości
łącznie z wiadomością osobistą, składającą się z
maksymalnie 10 słów) i złóż go wraz z pieniędzmi,
które chcesz przesłać oraz z opłatą za przekaz††
3. Otrzymasz numer referencyjny
4. Przekaż swój numer referencyjny osobie, do której
przesyłasz pieniądze, a po upływie zaledwie 10
minut* osoba ta będzie mogła je odebrać

ABY ODEBRAĆ PIENIĄDZE
1. Poproś osobę, która przesyła Ci pieniądze, aby
podała Ci numer referencyjny
2. Odwiedź agenta MoneyGram i weź ze sobą dowód
tożsamości† oraz numer referencyjny
3. Wypełnij i złóż prosty formularz odbioru, a następnie
otrzymasz swoje pieniądze, zazwyczaj w lokalnej
walucie**
WYSŁANA KWOTA

OPŁATA

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 £

††

Ceny mogą ulec zmianie. Ceny obowiązujace na dzień druku.

* W zależności od godzin pracy agenta oraz lokalnych przepisów.
** Waluta wypłaty określana jest przez Wysyłającego w chwili dokonywania przekazu
pieniężnego. Poza opłatami za przekaz pobieranymi przy transakcji może obowiązywać
kurs walutowy ustalony przez MoneyGram lub jego agentów. Wypłaty w różnych walutach
są dostępne tylko w wybranych placówkach i zależą od dostępności danej waluty w chwili
odbioru przekazu.
† Zostaniesz poproszony o okazanie jednego lub więcej z poniższych dokumentów
tożsamości: paszport lub dowód osobisty. Wymagania mogą się różnić w zależności od
kraju, dlatego warto uzyskać w lokalnej placówce MoneyGram informacje o akceptowanych
rodzajach dokumentów tożsamości.
†† Poza opłatami za przekaz pobieranymi przy transakcji może obowiązywać kurs walutowy
ustalony przez MoneyGram lub jego agentów.
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Aby uzyskać więcej informacji lub znaleźć
najbliższego agenta MoneyGram odwiedź naszą
stronę: www.moneygram.com
lub zadzwoń pod numer 00800 8971 8971.

