
   

 

 
 

 
1/2016. számú hirdetmény 

a Western Union tranzakciók és kapcsolódó szolgáltatások díjairól, költségeiről, igénybe 
vehető pénznemekről, valamint az átutalható összegek nagyságáról12 

 
Hatályos: 2016. június 30-tól 

 

 
1./ Az átutalás, továbbá a Feladó által esetlegesen igénybe vett szolgáltatásokért3 a Feladó a 
mindenkori díjszabás szerinti díjat fizet. A díjszabás a megbízott WUPSIL4, az INTERCASH5 
pénzforgalmi közvetítő, illetőleg az INTERCASH-sel szerződéses viszonyban álló, WUPSIL által 
regisztrált és igénybevett közvetítők által üzemeltetett minden üzlethelyiségben jól látható 
helyen elhelyezésre került, és az a megbízás előtt megismerhető, továbbá azt jelen hirdetmény 1-
3. számú mellékletei tartalmazzák. A szolgáltatás díjszabását a WUPSIL, valamint az INTERCASH a 
pénzpiaci feltételeknek megfelelően időszakonként módosíthatja. 

- 1. sz. melléklet: Általános díjszabás 
- 2. sz. melléklet: Kedvezményes díjszabás 
- 3. sz. melléklet: Kedvezményes díjszabás II. 
- 4. sz. melléklet: Kedvezményes díjszabás III. 

 
2./ A készpénz-átutalási megbízással egyidejűleg a Feladó köteles az átutalt pénzösszeget, 
továbbá a feladási díjat és az igénybe vett egyéb szolgáltatások díját készpénzben az INTERCASH, 
illetőleg a WUPSIL által igénybevett egyéb közvetítő pénztárába befizetni. A Magyarországon 
belüli és külföldre irányuló átutalásokat Forint vagy egyes célországok esetében (jelenleg: Kína, 
Vietnám) az erre kijelölt fiókokban USD befizetésével lehet kezdeményezni, valamint 
Magyarországon a Forint mellett az erre kijelölt fiókokban lehetőség van egyes országokból 
(jelenleg: USA) érkező átutalások USD-ben való kifizetésére is. 
Az átutalt összeg és a szolgáltatás díja kizárólag ugyanazon pénznemben teljesíthető (ha Forintban 
kezdeményezték az átutalást, Forintban, ha USD-ben, akkor USD-ben). 
Az INTERCASH, illetőleg a vele szerződéses viszonyban álló közvetítők kizárólag Forint (HUF) 
pénznemben teljesítenek átutalásokat, de egyes kijelölt fiókok esetében lehetőség van Kína és 

                                           
1 Az INTERCASH Zrt. a Western Union készpénzátutalási szolgáltatásainak nyújtása során a Western Union 
Payment Services Ireland Limited (Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Írország; „WUPSIL”) 
magyarországi pénzforgalmi közvetítőjeként, a Western Union Payment Services Ireland Limited megbízásából, 
nevében, és felelősségére jár el. 
2 A készpénzátutalásra vonatkozó megbízás az ügyfél és a Western Union Payment Services Ireland Limited 
között létrejövő megbízási jogviszony 
3 A készpénzátutalással együtt a Feladó kérésére további jutalékért néhány szavas, latin betűs üzenet 
továbbítására is lehetőség van. A szolgáltatás jutalékát a díjszabás tartalmazza. 
A Feladó kérelmére a WUPSIL vagy a kifizető Western Union partner a Címzettet kiértesíti a meghatározott 
feltételek szerint. Az értesítés költségeit a díjszabás tartalmazza, az értesítés feltételeiről az INTERCASH 
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást. 
4 a Western Union Payment Services Ireland Limited (Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, 
Írország)  
5 INTERCASH Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) 
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Vietnám célországokba történő pénzfeladás, valamint USA-ból érkező pénzkifizetés esetén USD-
ben történő be-, illetve kifizetésre is. Ezen fiókok listáját a hirdetmény 5. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
3./ Naponta, személyenként legfeljebb 2.000.000,- Forint vagy egyes országokba irányuló 
(jelenleg: Kína, Vietnám) vagy onnan érkező (jelenleg: USA) átutalások esetében legfeljebb 7.000 
USD összeg utalható át vagy vehető fel. Egyes kirendeltségek az itt közölt összeget el nem érő 
átutalást teljesítenek, mely tényről az ügyfelet tájékoztatják. 


