 
p otwierdź szczegóły przekazu wybierając przycisk
AKCEPTACJA,

PRZEKAZY PIENIĘŻNE

 zapoznaj się i zaakceptuj (wybierając przycisk AKCEPTACJA)
warunki realizacji przekazu pieniężnego Western Union,

Realizacja przekazu
Western Union
w BZWBK24 internet
i w bankomacie

 zapoznaj się i zaakceptuj (wybierając przycisk AKCEPTACJA)
warunki regulaminu usługi przekazu pieniężnego Western
Union,
 na ekranie pojawi się potwierdzenie przekazania środków
na rachunek.
ŚRODKI Z TYTUŁU ODEBRANEGO PRZEKAZU
ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA RACHUNEK,
DO KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA KARTA.

Przekazy realizowane
w BZWBK24 internet i bankomatach
to wygoda i bezpieczeństwo.

Sprawdź, jakie to proste!

Przekazy pieniężne Western Union są dostępne w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24
dla ludności, dla klientów, którzy zawarli z bankiem umowę bankowości elektronicznej
BZWBK24. Bank Zachodni WBK S.A. jest agentem Western Union. Więcej informacji o usłudze
znajduje się na stronie http://westernunion.bzwbk.pl i pod numerem infolinii 1 9999 – opłata
zgodna z taryfą danego operatora. Szczegóły oferty Banku Zachodniego WBK S.A. oraz
informacje o opłatach i prowizjach dostępne są na bzwbk.pl. Stan na 1.03.2017 r.

PRZEKAZ WESTERN UNION
W BZWBK24 INTERNET
Możesz zrealizować przekaz WESTERN UNION
w BZWBK24 internet jeżeli:
Posiadasz konto dla klienta indywidualnego
w Banku Zachodnim WBK
Posiadasz aktywne usługi BZWBK24 internet

REALIZACJA I ODBIÓR PRZEKAZU
W BZWBK24 INTERNET – KROK PO KROKU:
 zaloguj się do serwisu BZWBK24 internet – wprowadź NIK
i PIN
 w MENU głównym wybierz Przelewy i Płatności,
a następnie z listy opcji wybierz WESTERN UNION
ABY WYSŁAĆ PRZEKAZ:

ABY ODEBRAĆ PRZEKAZ:
 wybierz opcję Odbiór przekazu,
 wprowadź numer MTCN, walutę wypłaty (PLN, EUR, USD)
oraz spodziewaną kwotę przekazu,
 wskaż rachunek do uznania kwotą przekazu,
 zweryfikuj poprawność danych przekazu oraz potwierdź
zapoznanie się z regulaminem oraz odbiór przekazu.
ŚRODKI Z TYTUŁU ODEBRANEGO PRZEKAZU
ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA WSKAZANY RACHUNEK.

ODBIÓR PRZEKAZU WESTERN UNION
W BANKOMACIE
Możesz odebrać przekaz WESTERN UNION
w bankomacie Banku Zachodniego WBK jeżeli:
Posiadasz konto w PLN dla klienta indywidualnego
w Banku Zachodnim WBK
Posiadasz kartę debetową przypisaną do konta

 wybierz opcję Wysyłka przekazu,
 zapoznaj się z informacją o przeciwdziałaniu wyłudzeniom
oraz potwierdź, że odbiorca przekazu znajduje się w kraju
wysyłki przekazu,
 wybierz rachunek, z którego zostaną pobrane środki na
opłacenie przekazu i prowizji,

ODBIÓR PRZEKAZU W BANKOMACIE
– KROK PO KROKU:
 włóż kartę do bankomatu oraz podaj PIN,

 wskaż miejsce odbioru przekazu,

 w MENU głównym wybierz opcję Przekaz Western Union

 podaj imię/imiona i nazwisko odbiorcy,

 wprowadź numer kontrolny przekazu MTCN (10 cyfr)
i naciśnij przycisk AKCEPTACJA,

 podaj kwotę oraz walutę wysyłki (wyłącznie PLN) oraz
odbioru przekazu,
 potwierdź fakt zapoznania się z informacjami o bezpie
czeństwie oraz z regulaminem,
 zweryfikuj podane dane oraz zatwierdź wysyłkę przekazu,
 wprowadź smsKod i zaakceptuj,
 na ekranie pojawi się numer MTCN wysłanego przekazu,
a wskazany rachunek zostanie obciążony kwotą przekazu
i prowizją.

 ze skróconej listy krajów wybierz kraj, z którego został
wysłany przekaz,
 jeżeli nie znajdziesz kraju na pierwszym ekranie, naciśnij
przycisk INNY, aby przejść do pozostałej listy krajów,
 wpisz trzycyfrowy kod kraju, z którego został wysłany przekaz
i naciśnij przycisk AKCEPTACJA,
 podaj spodziewaną kwotę przekazu w PLN (z pominięciem
groszy) i naciśnij przycisk DALEJ,

