
 

 

  

 

【Importante】Limitasyon ng dalas at halaga sa pagpapadalang pera 

 

Nagpapasalamat ang Seven Bank International Money Transfer Service sa inyong patuloy ng pagtangkilik ng aming 

serbisyo.  

Ang Seven Bank at Western Union ay mahigpit na sumusunod sa bagong compliance na ipinatupad, ukol sa bagong 

limitasyon na itinakda sa pagpapadala ng pera.  

Aming ipinapaalala na sundin ang itinakdang halaga sa pagpapadala tulad ng nakasaad sa ibaba na nagsimula.  

Kami ay humihingi ng paumanhin sa anumang abala na naidulot nito sa inyo. Gayunpaman kami ay nagpapasalamat sa 

inyong pag-unawa.  

 

【Patakaran sa pagpapadala】  

1.May itinakdang limitasyon na halaga ng pagpapadala sa Pilipinas. Sa bawat transaksyon ay maaaring  

magpadala hanggang ¥500,000 lamang.  

 

2.Ang limitasyon sa halaga ng pagpapadala sa bank account ng China, ay nakasaad sa ibaba.  

●Hanggang 50,000 CNY lamang sa isang beses.  

●Ang kabuuang halaga na maaaring ipadala sa buong isang araw ay 80,000 CNY.  

※Ito ay kabuuang halaga kabilang na ang ginawang transaksyon sa labasng kompanya.  

 

3. Ang mga bansang nakasaad sa ibaba, ay may itinakdang limitasyon na halaga sa bawat padala sa loob ng 1 araw.  

( Pwede makapagpadala ng pera sa kaparehong lugar o bansa sa halaga na itinakdasa 1 araw at hindi maaaring 

humigitdito） 

 

【Maximum amount sa pagpapadala ay ￥500,000】 

Russia Ukraine Turkey Polland 

Moldova Singapore France Colombia 

 

【Maximum amount sa pagpapadala ay ￥ 300,000 】 

Egypt Madagascar Tanzania Togo 

Central African Republic South Africa   

 

【Maximum amount sa pagpapadala ay ￥ 200,000 】 

Cameroon Gabon Mozambique Uganda 

 

 

 

 



 

【Maximum amount sa pagpapadala ay ￥100,000】 

Kenya Liberia Ghana Nigeria 

 

Congo Democratic Republic of 

Congo 

Burkina Mali 

 

Senegal Cote D’Ivoire Ethiopia Benin 

 

4. Paalala na may mga pagkakataon na may maximum na limitasyon sa bilang ng pagpapadala. 

 

Tumawag sa aming tanggapan para sa iba pang katanungan. 

 

■Contact Center (Tagalog / Toll Free) 

0120-677-874 

Oras ng tanggapan: Lunes hanggang Sabado 9:00～18:00 

(Maliban sa Linggo, National Holidays at 12/31～1/3) 


