Junho de 2017 atual

Para Clientes que fazem remessas ao Brasil
Agora é possível receber os fundos de remessas via Seven Bank em
contas bancárias de bancos brasileiros!
O próprio beneficiário entrando em contato com a central de atendimento da
Western Union(WU) mencionado abaixo, será possível fazer o procedimento
facilmente.
Naturalmente, como de costume, pode também receber no balcão de recepção
nas agências da Western Union.

Telefone do Western Union:
0800-600-5432 Ligação doméstica no Brasil (Ligação gratuita)
+55 11 4079-7696 Uso fora do Brasil (Há cobrança de tarifa)
Horário de atendimento ： 8:00 às 20:00

Passo.1

Passo.2

• Enviar sua remessa para o Brasil, utilizando o Serviços de Transferência Internacional
Monetário do Seven Bank.

• O beneficiário contata a central de atendiento do WU e se deseja receber a
transferência na conta bancária, deverá transmitir as informações abaixo para o
operador.
• Telefone do Western Union: 0800-600-5432: uso somente no Brasil (gratuito), ou
• + 55 11 4079-7696: ligação para o Brasil, do exterior (há cobrança de taxa)

• O Beneficiário contacta a central de atendimento da WU (0800-600-5432) para transmitir ao

Passo.3

operador da Western Union as seguintes informações indicando que deseja receber na conta
bancária.
•Informações do Passo.2 / Informações do CPF(Cadastro de Pessoas Físicas) e documento de
identificação / informações da conta bancária do Beneficiário.

• Será creditado na conta bancária do Beneficiário, na perspectiva do próximo dia útil !

Passo.4

【Termos e Condições】

O Remetente
Será necessário fazer o contrato para o Serviço de Transferência Internacional
Monetário do Seven Bank, e Registrar com antecedência o Beneficiário que
receberá os fundos de Remessa no Brasil.
O Beneficiário
Deve possuir o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e ter uma conta bancária no
brasil.

【Outras Observações】
Obs.1) Os pagamentos estão sujeitos a um imposto de 0,38% sobre a conta de capital.
Obs.2) Para contactar após a conclusão da transação de remessa, entre em contato com
a Central de Atendimento WU(0800-600-5432).
Obs.3) O Pagamento será na moeda Real Brasileira (BRL). Para a conversão em reais, a
taxa de câmbio será determinada no momento em que os fundos forem depositados na
conta bancária do Beneficiário.

