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【Importante】Sobre mudanças parciais na "Função de Gerenciamento de Remessa"
do Aplicativo da Transferência Monetária Internacional

A partir de 18 de outubro de 2021(seg), a "Função de Gerenciamento de Remessa" do
Aplicativo da Transferência Monetária Internacional do Seven Bank (doravante denominado
"este aplicativo") será parcialmente alterado da seguinte forma.
（１）A partir de 18 de outubro de 2021, os extratos de remessa do Serviço de Transferência
Monetária Intenacional do Seven Bank Western Union estarão disponíveis neste aplicativo.
※ Para utilizar esta função, é necessário atualizar o aplicativo para a versão mais recente.
※Os extratos de remessa do Serviço de Transferência Monetária Intenacional do Seven Bank
Western Union que podem ser obtidos através deste aplicativo são os extratos posteriores a
data de 1º de janeiro de 2021. Os extratos anteriores a data de 31 de dezembro de 2020 não
podem ser obtidos por este aplicativo.
※ Os dados integrados com Serviço de Transferência Filipino (com BDO Unibank) não
podem ser adquiridos. É necessário adquirir os dados de cada serviço separadamente.
（２）A função de gerenciar o histórico fotografando o comprovante do ATM com a câmera
deste aplicativo, na "Função de Gerenciamento de Remessa", será encerrada em de 17 de
outubro de 2021 (dom).
※ A função de gerenciamento de histórico para comprovantes do ATM fotografados com
este aplicativo até 17 de outubro de 2021 (dom), continuará disponível após 18 de outubro de
2021 (seg).
※Dentro das funções de gerenciamento de remessas que utilizam comprovantes do ATM, a
função de fotografar comprovante do ATM e a função de gerenciamento de histórico não
poderão ser utilizadas no aplicativo recém-instalado (incluindo reinstalado) .
É possível obter facilmente os extratos da remessa gratuitamente no menu "Verificar o
histórico anual de transferência" deste aplicativo, a partir de 18 de outubro de 2021 (seg).
Agradecemos a sua preferência.
Atenciosamente

