
 

 

Importanteng Paalaala 

1/10/2021 

 

[Importante] Tungkol sa ilang bahagi ng pagbabago ng "Remittance Organizer Function" ng Money Transfer App.  

 

 

Simula sa ika-18 ng Oktubre, 2021 (Lunes), may bahagyang pagbabago sa "Money Transfer 

Organizer Function" ng Seven Bank Money Transfer Service App (o ang tinatawag na App). 

 

(1)Simula sa ika-18 ng Oktubre, 2021 (Lunes), ang yearly statement gamit ang Seven bank 

international money transfer service with Western Union ay maaari ng i-download sa app. 

*Para magamit ang function na ito, mangyaring i-update ang pinakabagong version ng app. 

*Ang statement ng pagpapadala gamit ang Seven Bank International Money Transfer with 

Western Union ay maaaring gamitin simula sa ika-1 ng Enero, 2021. Ang mga statementｓ 

ng bago mag Disyembre 31, 2020 ay hindi na maaaring makuha ang data nito mula sa app. 

*Ang mga data na nakalink sa Mobile Remit Service sa 'Pinas with BDO Unibank ay hindi na 

makakakuha. Kailangang gamitin ang bawat serbisyo sa pagkuha ng data. 

 

(2)Sa ika-17 ng Oktubre, 2021, sa pamamagitan ng paggamit ng function ng "Money Transfer 

Organizer", ang mga sumunod, pagkuha ng litrato ng resibo mula sa ATM gamit ang camera 

ng app, remittance history management function at ang mga bagong lilitratuhan na resibo 

mula sa ATM ay hindi na maaaring gamitin. 

*Ang resibong mula sa ATM na nilitratuhan sa app ng hanggang ika-17 ng Oktubre, 2021 

(Linggo), ay maaari pa ring gamitin mula sa ika-18 ng Oktubre, 2021 (Lunes), kasama ang 

history management function. 

*Ang mga kinuhanan ng litrato na resibo na galing sa ATM, gayundin ang remittance history 

management function ay maaaring gamitin sa bagong updated na app (kasama ang mga na-

download na data ng pagakatos burahin ang app) 

 

Simula sa ika-18 ng Oktubre, 2021 (Lunes), maaari nang i-download ang pang 1-taon na 

statement ng padala ng walang bayad sa pamamagitan ng pagpili ng ”Yearly Statement ng 

Padala”sa app. Mangyaring gamitin lamang ito. 

 

Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa amin. 


