
MTCN* megadása feltétele a kifizetésnek
Feladható vagy felvehető maximum összeg 1.500.000 HUF

A szolgáltatást nyújtó postahelyek
Elérhető a Magyar Posta honlapján (www.posta.hu) 
és a kijelölt postahelyeken.

Szolgáltatás díja
Elérhető a Magyar Posta honlapján (www.posta.hu) 
és a kijelölt postahelyeken.

Kifizetési, feladási valutanem HUF
Mobil átutalás szolgáltatás nem elérhető
SMS értesítés nem elérhető
"Másnapi" vagy "2 napos" Szolgáltatások nem elérhető

Teszt kérdés
A Magyar Postánál teszt kérdés alapján nem 
lehetséges kifizetés. 

Adatszolgáltatás

A szolgáltatást igénybe vevők részére a kapcsolódó 
nyomtatványok alapján a tranzakció keltétől 
kezdődően 5 évig. Az adatszolgáltatás 
megválaszolási ideje az igény átvételétől számított 
maximum 30 naptári nap.

Módosítások végrehajtása a rendeltetési hely és a 
kifizetési valutanem vonatkozásában

Pénzfeladás esetén az átutalás rögzítését követően
nem lehet a rendeltetési hely és kifizetési valutanem
módosítását kérni az ügyfeleknek egyazon
tranzakción belül. A módosításokat az adott
tranzakció törlésével és egy új átutalás
létrehozásával lehet megtenni. 

*: Készpénzátutalási Ellenőrző Szám, a tranzakció egyedi azonosítója

MTCN* mandatory for receiving money
Maximum amount can be transferred or received 1,500,000 HUF 

List of designated postal service points
available at the homepage (www.posta.hu),
and at designated postal service points

Transfer fee
available at the homepage (www.posta.hu),
and at designated postal service points

Payment currency HUF
Mobile Money Transfer Service not available
SMS notification not available
"Next day" or "2 day" Service not available

Test question
Payout based on test question is not possible at 
Magyar Posta.

Inquiry

Available for every sender or receiver until 5 years 
from the date of transaction based on the provided 
"To send money" form or "To receive money" form. 
The deadline for answering the query is 30 days.

Modification regarding the Payout Destination and 
currency

Payout destination or currency cannot be modified 
within the same transaction after sending the Money 
Transfer. Changes can be made by deleting the 
transaction and originating a new Money Transfer.

*: Money Transfer Control Number, unique identifier of the transaction

Valid from: 12.09.2014
Announcement on the Western Union Money Transfer Service® at the Hungarian Post

Hirdetmény a Western Union Pénzátutalás® szolgáltatás igénybevételéről a Magyar Postánál
Hatályos: 2014.09.12-től


