
Грошові перекази 

Платіжна організація міжнародної платіжної системи Western Union – Western Union 

Network (France), SAS (адреса платіжної організації: 92095 France, 5-6  Place de I”Iris, Paris 

La Defense CEDEX). 

Western Union: лідер на ринку грошових переказів, що працює на ринку фінансових 

послуг більш ніж 150 років. Мережа системи налічує понад 350 тисяч пунктів 

обслуговування у більш ніж 200 країнах та територіях. Мільйони клієнтів у всьому світі 

довіряють Western Union у переказі грошей. 

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» пропонує грошові перекази в  

доларах США,  євро, російських рублях та українських гривнях. 

Головні переваги системи Western Union: 

Надійність 
Western Union пропонує послуги грошових переказів понад століття. Кожен переказ має 

контрольний номер, за яким його можна відслідкувати. 

Швидкість 
Гроші можуть бути виплачені за лічені хвилини після того, як їх було надіслано. Western 

Union використовує найновіші технології та унікальну комп’ютерну мережу щоб мати 

змогу виплатити ваші гроші у більш ніж 200 країнах та територіях в усьому світі. 

Зручність 
Відправник та одержувач мають можливість завітати до одного з понад 350 тисяч пунктів 

по всьому світі для  відправлення чи отримання грошей. 

Для відправки грошового переказу необхідно: 

o Звернутися в найближчий пункт обслуговування Western Union; 

o Надати операціоністу паспорт або документ, що його замінює; 

o Повідомити операціоністу суму, валюту, країну одержання переказу, ПІБ 

одержувача; 

o Підписати заяву на відправлення переказу та внести грошові кошти в касу; 

o Повідомити одержувачу контрольний номер переказу, який Вам повідомить 

операціоніст і який прописаний на Вашому екземплярі  заяви на відправлення 

переказу. 

o Після відправлення переказу, тільки відправник може внести зміни в  ПІБ 

одержувача переказу, якщо має при собі заяву на відправлення переказу 

та документ, що посвідчує особу. Зміни в переказ можна внести  якщо переказ 

не виплачений одержувачу.  

Ліміти на відправлення грошових переказів в іноземній валюті за межі України: 

Відправка 

переказу за межі 

України 

Без підтверджуючих документів з поточного рахунку в іноземній 

валюті або без його відкриття - на суму, що в еквіваленті не 

перевищує 400 000,00 грн. в один операційний(робочий)день. 

Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі 

документів, що підтверджують джерела походження коштів. 



З поточного рахунку в іноземній валюті - на суму, що в еквіваленті 

перевищує 400 000,00 грн. Фізичні особи-резиденти здійснюють такі 

перекази виключно на підставі  підтверджуючих документів*. 

*Підтвердними документами для фізичних осіб-резидентів  є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи 

листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів чи нотаріусів 

іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні відносини або їх належним чином засвідчені копії, 

та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні 

документи (крім документів про родинні відносини або їх належним чином засвідчених копій) повинні містити такі реквізити: 

повну   назву і місцезнаходження  отримувача, назву банку та реквізити рахунку,  на який здійснюється переказ, назву валюти, 

суму до сплати, призначення платежу. 

Для отримання грошового переказу необхідно: 

 Звернутися в найближчий пункт обслуговування Western Union; 

 Надати операціоністу паспорт або документ, що особу його замінює та  

повідомити контрольний номер переказу; 

 Повідомити операціоністу суму і валюту переказу, ПІБ відправника; 

 Підписати заяву на отримання переказу; 

 Отримати суму переказу в касі пункту обслуговування Western Union.  

Ліміти на отримання грошових переказів в іноземній валюті, що надійшли із-за кордону: 

Виплата  

переказів, що 

надійшли із-за 

кордону 

Без відкриття рахунку в один операційний (робочий) день, якщо сума 

переказу (переказів) не перевищує в еквіваленті 400 000,00 грн. 

З поточного рахунку, якщо сума переказу (переказів), що надійшов 

(надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в 

еквіваленті 400 000,00 грн. 

Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами міжнародної 

платіжної системи Western Union. 

Спори, що можуть виникнути між учасниками системи переказів та користувачами (якими 

є відправники та отримувачі переказів), вирішуються шляхом переговорів або в судовому 

порядку згідно з чинним законодавством України. 

Корисні посилання: 

 Перевірити стан переказу  - https://www.westernunion.com/UA/ua/track-transfer.html 

 Знайти пункт системи        - https://www.westernunion.com/UA/ua/find-locations.html 

 Із загальним порядком (умовами) здійснення переказів Western Union можна 

ознайомитися тут   -  https://www.westernunion.com/UA/ua/legal/terms-conditions.html 

Адреса Банку: 

01135, Україна, м. Київ, площа  Перемоги, 1 

Контакт-центр АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 0 800 50 70 80 (безкоштовно 

по Україні) 
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