
                                                  
 

OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTWEM 
SZANOWNY KLIENCIE – NIE NARAŻAJ SIĘ NA RYZYKO UTRATY PIENIĘDZY 

 
Dla bezpieczeństwa Pana/Pani transakcji prosimy o zaznaczenie po jednej odpowiedzi na każde  
z poniższych pytań oraz wypełnienie pola, gdzie nie ma opcji wyboru. 

              Tak     Nie 
1) Czy zna Pan/Pani osobiście osobę, do której wysyłane są pieniądze? 
2) Czy wysyłane pieniądze stanowią zapłatę lub zaliczkę za towary lub usługi  

zakupione przez Internet?   
3) Cel przekazu 

    utrzymanie rodziny                         opłata za towary i usługi                      wypłaty dla pracowników   
    opłata za edukację                          nagroda/podatek od loterii               
    prezent                                              oszczędności/inwestycje                      koszty podróży  
    opłata za kredyt                               wpłata na cele charytatywne         
    pomoc medyczna/w nagłych wypadkach 
    inne (jakie)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Źródło pochodzenia środków  
    wynagrodzenie                               prezent                                                    oszczędności 

          spadek                                             zyski ze sprzedaży towarów i usług                         
    zbiórka pieniędzy na cele charytatywne                                                     emerytura/świadczenia 
    inne (jakie)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Relacja wobec odbiorcy 
    rodzina                                             przyjaciel                                                  pracownik/pracodawca 
    partner biznesowy                         nabywca/sprzedający                             osoba nieznana 

          darczyńca/beneficjent pomocy charytatywnych  
          inne (jakie)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) Zawód klienta:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Western Union pragnie przestrzec, że wysyłka pieniędzy osobie nieznanej lub zapłata za towary lub 
usługi przed ich otrzymaniem, to narażenie na ryzyko utraty środków. Western Union ani żaden 
z jego Agentów nie gwarantuje, że odbiorca przekazu wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec 
nadawcy. 
 
 System przekazów Western Union nie przewiduje możliwości opóźnienia wypłaty lub blokady 

wysłanych środków. 
 Dodanie do przekazu hasła nie stanowi jego dodatkowego zabezpieczenia, jeżeli wskazany 

w przekazie odbiorca przedstawi ważny dokument tożsamości 
 

System przekazów Western Union wyklucza możliwość zmiany osoby odbiorcy przekazu. 
W przypadku, gdy wskazany odbiorca nie może zrealizować wypłaty środków, nadawca wnioskuje o 
zwrot przekazu. Zwrot przekazu do nadawcy następuje jedynie w kwocie głównej przekazu – nie jest 
zwracana opłata za przekaz. Podane przez nadawcę dane odbiorcy powinny zawsze być w pełni 
zgodne z tymi, które odbiorca posiada w dokumencie tożsamości. 
 
Ja niżej podpisany/podpisana akceptuję treść powyższego ostrzeżenia i potwierdzam, że wskazany 
w przekazie odbiorca oczekuje na środki w kraju przeznaczenia. 
 
Imię i nazwisko klienta………………………………… 
Data i podpis klienta…………………………………… 

Załącznik nr 1 do Instrukcji realizacji przekazów pieniężnych Western Union 


