Mobilná aplikácia Western Union – novinka pre ľahšie
posielanie peňazí do zahraničia v pobočkách Slovenskej
pošty
Bratislava, 14. februára 2018
Posielanie peňazí do zahraničia je od februára ešte jednoduchšie. Používatelia služby
Western Union môžu po novom využiť aj mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje pripraviť si
transakciu vopred. Nový spôsob tak klientom šetrí nielen čas strávený v pobočkách pošty,
ale aj poplatky za prevod peňazí.
Mobilná aplikácia Western Union (Rýchle prevody peňazí – Western Union Slovensko) je
zadarmo dostupná v obchodoch na platformách iOS a Android. Umožňuje klientom vopred si
pripraviť transakciu prostredníctvom vyplnenia formulára priamo v ich mobilnom zariadení. Klient
následne už len predloží mobilný telefón v jednom zo 602 obchodných miest Western Union
v rámci Slovenskej pošty a pracovník transakciu zrealizuje. Podobný postup funguje aj pri výplate
peňazí. Klient si prostredníctvom mobilnej aplikácie celú transakciu pripraví vopred v mobilnom
zariadení a poštu navštívi už len za účelom svojej identifikácie a prevzatia peňazí.
Vďaka mobilnej aplikácii, ktorá je dostupná v slovenskom jazyku, zákazníci ušetria na poplatku
za prevod peňazí. Ten je v prípade využitia mobilnej aplikácie do 30. júna 2018 znížený na 3,90
eur, a to až do výšky transakcie 3 696,10 eur. Ďalšou z výhod aplikácie je aj sledovanie prevodu
peňazí cez internet.
Ďalšie informácie o službe Western Union a o používaní mobilnej aplikácie sú dostupné na
http://www.spps.sk/infoservis/aktuality/aplikacia-western-union/.
Služba Western Union umožňuje rýchle prevody peňazí neobchodnej povahy medzi fyzickými
osobami bez potreby mať otvorený bankový účet. Peniaze môžu byť zasielané v rámci
Slovenska, alebo do/zo skoro 200 krajín sveta. Slovenská pošta ako jediná inštitúcia na
Slovensku s najširším pokrytím poskytuje túto službu vo svojich vybraných obchodných miestach.
Od 1. septembra 2016 sa počet pôst poskytujúcich túto službu rozšíril na 602 pobočiek po celom
Slovensku.
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