 введіть очікувану суму грошового переказу у PLN (не
враховуючи грошів) і натисніть кнопку «ДАЛІ»,

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

 підтвердіть деталі грошового переказу, вибираючи кнопку
«ПІДТВЕРДЖЕННЯ»,

Здійснення переказу
Western Union
у BZWBK24 інтернет
і в банкоматі

 
о знайомтеся і підтвердіть (вибираючи кнопку
«ПІДТВЕРДЖЕННЯ») умови реалізації грошового переказу
Western Union,
 
о знайомтеся і підтвердіть (вибираючи кнопку
«ПІДТВЕРДЖЕННЯ») умови правил послуги грошового
переказу Western Union,
 на екрані появиться підтвердження переказу коштів на
рахунок.
ГРОШОВІ КОШТИ ЗА ОТРИМАНИЙ ГРОШОВИЙ
ПЕРЕКАЗ БУДУТЬ ПЕРЕКАЗАНІ НА РАХУНОК, ДО ЯКОГО
БУЛА ВИДАНА КАРТКА.

Перекази, здійснені у BZWBK24 інтернет
і банкоматах, - це зручність і безпека.

Переконайтеся, як це просто!

Грошові перекази Western Union доступні у послугах інтернет-банкінгу BZWBK24
для населення, клієнтів, які уклали з банком договір інтернет-банкінгу BZWBK24.
АТ «Bank Zachodni WBK» - це агент Western Union. Більше інформації про послугу
на сайті http://westernunion.bzwbk.pl i за номером інфолінії 1 9999 - оплата згідно з
тарифом даного оператора. Деталі пропозиції АТ «Bank Zachodni WBK» та інформація
про оплати і комісії доступні на bzwbk.pl. Станом на 1.03.2017 р.

БАНК ДОСТУПНИЙ ЗВІДУСЮДИ
відділення

BZWBK24 internet/mobile

1 9999

bzwbk.pl

банкомат/вплатомат

ГРОШОВИЙ ПЕРЕКАЗ WESTERN UNION
У BZWBK24 ІНТЕРНЕТ
Ви можете здійснити грошовий переказ
WESTERN UNION у BZWBK24 інтернет, якщо:
маєте рахунок для індивідуального клієнта
у «Bank Zachodni WBK»
маєте активовані послуги BZWBK24 інтернет

ЗДІЙСНЕННЯ І ОТРИМАННЯ ГРОШОВОГО
ПЕРЕКАЗУ У BZWBK24 ІНТЕРНЕТ – КРОК ЗА
КРОКОМ:
 зареєструйтеся у сервісі BZWBK24 інтернет – введіть NIK
i PIN
 у головному «МЕНЮ» виберіть «Грошові перекази
і оплати», а потім зі списку опцій виберіть «WESTERN
UNION»
ЩОБ ВІДПРАВИТИ ПЕРЕКАЗ:
 виберіть опцію «Відправлення грошового переказу»,
 ознайомтесь з інформацією про протидію шахрайству
(заволодіння грошовими коштами), а також підтвердіть,
що одержувач грошового переказу є в країні, в яку
відправляється грошовий переказ,
 виберіть рахунок, з якого будуть взяті грошові кошти на
сплачення грошового переказу і комісії,
 вкажіть місце отримання грошового переказу,
 вкажіть ім’я/імена і прізвище одержувача,
 введіть суму і валюту відправлення (виключно PLN), а також
отримання грошового переказу,
 підтвердіть факт ознайомлення з інформацією про безпеку,
а також з правилами,
 перевірте подані дані і підтвердіть відправлення грошового
переказу,

ЩОБ ОТРИМАТИ ГРОШОВИЙ ПЕРЕКАЗ:
 виберіть опцію «Одержання грошового переказу»,
 введіть номер MTCN, валюту виплати (PLN, EUR, USD),
а також очікувану суму грошового переказу,
 вкажіть рахунок, на який повинна надійти сума грошового
переказу,
 перевірте правильність даних грошового переказу,
підтвердіть ознайомлення з правилами і отримання
грошового переказу.
ГРОШОВІ КОШТИ ЗА ОТРИМАНИЙ ГРОШОВИЙ
ПЕРЕКАЗ БУДУТЬ ПЕРЕКАЗАНІ НА ВКАЗАНИЙ
РАХУНОК.

ОТРИМАННЯ ГРОШОВОГО ПЕРЕКАЗУ
WESTERN UNION У БАНКОМАТІ
Ви можете отримати грошовий переказ WESTERN
UNION в банкоматі «Bank Zachodni WBK», якщо:
Ви маєте рахунок у PLN для індивідуального клієнта
у «Bank Zachodni WBK»
Ви маєте дебетову картку, прив’язану до рахунку

ОТРИМАННЯ ГРОШОВОГО ПЕРЕКАЗУ
В БАНКОМАТІ – КРОК ЗА КРОКОМ:
 вставте картку до банкомата і введіть PIN,
 у головному «МЕНЮ» виберіть опцію «Грошовий переказ
Western Union»,
 введіть контрольний номер грошового переказу MTCN
(10 цифр) i натисніть на кнопку «ПІДТВЕРДЖЕННЯ»,
 зі скороченого списку країн виберіть країну, з якої здійснено
відправлення грошового переказу,

 введіть смс-код і підтвердіть,

 якщо не знайдете країни на першому екрані, натисніть
кнопку «ІНША», щоб перейти до решти списку країн,

 на екрані появиться номер MTCN відправленого грошового
переказу, а із вказаного рахунку буде вирахувано суму
грошового переказу і комісії.

 впишіть трицифровий код країни, з якої здійснено
відправлення грошового переказу, і натисніть кнопку
«ПІДТВЕРДЖЕННЯ»,

