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Moneygram Send Form Terms and Conditions

1. INTRODUCTION
1.1 This agreement is between you and MoneyGram International Limited (“us”) acting through one of MoneyGram’s representatives 

(“service reps”) as our agent.  The terms in the form are part of this agreement.
1.2 You must sign the form and ensure all sections have been fully and accurately completed.  If you do not, we may not be able to send the 

money.  You must call us if any of the information you provide changes before the recipient collects or receives the money.
1.3 This agreement is for us to provide you with our MoneyGram® Money Transfer service, which allows you to send money to the person 

named on the form (the “recipient”) (a) to collect in cash at a MoneyGram location (our “cash to cash” service); or (b) to receive into his/
her bank account (our “cash to account” service). These conditions apply to both services, except where we say they apply to one of them.

1.4 For cash to cash transfers, you can either send money within the same country or to a different “receive country”. The recipient can only 
collect the money in the receive country stated in the form. Once your service rep has processed this form and been given your money, 
the recipient can collect the money at any MoneyGram location in the receive country within minutes (during opening hours) in cash, 
in the currency stated in the form unless condition 2.2(a) below applies.  We will not contact the recipient when the money is ready to 
collect, so this is something you will need to do.

1.5 We do not offer our services in all countries. You can call us, visit our website or ask a service rep to find out the availability of our services, 
and addresses and opening times of locations offering the MoneyGram service. 

1.6 Our contact details: our telephone number is 080015445 (or +35980015445) (you may be charged for calls to this number by mobile 
phone); our website is www.moneygram.com; our address for writing to us is MoneyGram International Ltd., 1st Floor, Senator House,  
85 Queen Victoria Street, London ENGLAND EC4V 4AB; and our email address is customerservice@moneygram.com.

2. CHARGES AND CURRENCY EXCHANGE
2.1 You must pay us the fee stated in the form.  You will not be charged any other fee for the transfer. You can only send money in a certain 

currency or currencies. Your service rep will tell you whether a payout currency is available in the receive country and (if different to the 
currency in which you pay us) what exchange rate will apply. Your chosen currency, the agreed exchange rate and the converted amount 
will be stated in the form.

2.2 However, for cash to cash transfers to a receive country outside of the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein (the “EEA”): 
(a) if the transfer amount is stated in U.S. Dollars, and the recipient’s service rep does not pay out in that currency, he/she will convert 
the money into the local currency using our or his standard exchange rate; (b) if the money (whatever foreign currency it is sent in) is 
not collected within 45 days, the recipient’s service rep may recalculate the converted amount at the time of collection, using our or his 
standard exchange rate.

3. RESTRICTIONS ON TRANSFERS
3.1 There are limits on how much you can send. Your service rep will, as necessary, tell you what they are. We may refuse to send the money or 

allow it to be collected if we reasonably believe that: (a) by doing so we might break any law, regulation, code or other duty that applies to 
us; (b) doing so may expose us to action from any government or regulator; or (c) it may be linked with fraudulent or illegal activity.

3.2 Unless the law prevents us, we will try to call or write to tell you the reasons for our refusal and how you can put right any errors in your 
instructions. If you prefer (and the law allows), or if the law requires, we will return the money to you.

4. CANCELLING AND REFUNDING A TRANSFER
4.1 You do not have a right to cancel the transfer.  We may nevertheless be able to cancel it before the recipient collects or receives the money. 

If you wish to cancel the transfer and request a refund of the transfer amount, you can ask your service rep or write to us enclosing a copy 
of your completed Send form.  We aim to process such requests promptly but in any case within 30 days.

4.2 For a cash to cash transfer, if the transfer was not made properly or never arrived, we will promptly refund the money and our fee if 
appropriate after investigating the circumstances surrounding the execution of the transfer.    

4.3 However, we will not be liable where you have not met your obligations in condition 5.3 and the money is paid to someone who gave the 
service rep what it reasonably believed to be valid identification for the recipient (“Identification”). Identification will typically comprise a 
government issued identification document (the requirements differ depending in which country the transfer is collected - you can find 
out what the requirements are from your service rep).

4.4 We will not refund you if we are not liable under condition 8.4.
5. IDENTIFICATION AND PAY OUT FOR CASH TO CASH TRANSFERS
5.1 In order to collect the money and complete a transfer, the intended receiver will be asked to provide their own details, the sender’s name 

and the transfer amount. We will also ask the intended receiver to provide Identification save that for certain transfers (depending on the 
receive country and amount - your service rep has the details) the test answer you have set in the form may be required in addition to 
Identification or instead of Identification. 

5.2 The 8 digit reference number of the transfer given to you at the time of the transfer will normally also need to be provided to the service 
rep by the intended receiver. Please note that the 8 digit reference number is not always required to collect the money (again, you can  
find out what is required from your service rep)..

5.3 You must not give the 8 digit reference number, test question and answer, where relevant, recipient’s details or any other details about 
your transaction to anyone other than your chosen recipient, and do all you reasonably can to make sure no one else can obtain them -  
for example, by (a) not letting anyone see the form; and (b) not writing down the test question answer or the reference number in a way 
that can be recognised, nor letting anyone overhear you tell the recipient what they are; and (c) not trusting a third party that tries to 
assure you it is safe to disclose some or all of the details of the transaction to them.

6. ADDITIONAL CONDITIONS FOR CASH TO ACCOUNT TRANSFERS
6.1 We will send the money to the bank account you specify in the form. If the account is in the EEA, the bank holding the account will  

receive the money within four business days (Monday to Friday, but not public holidays) of you asking us to send it (you can ask your 
service rep whether it is likely to be sooner).  That bank is required by law to put the money into the recipient’s account as soon as it is 
received. Banking practices may vary if you send money to an account outside the EEA - for more information on when a payment will 
be credited to such an account, you need to contact the recipient’s bank. The recipient’s bank may apply its own charges to the transfer, 
which do not involve us.

6.2 If you ask us to send money to a bank account and the transfer was not made properly or never arrived, we will promptly refund your 
money and our fee - unless we can show that the bank received the money or that there was a mistake in the recipient’s bank account 
details that you gave us.  

7. SEPARATE ARRANGEMENTS WITH SERVICE REPS
 Service reps may offer additional services to recipients under separate agreements, which do not involve us (and so for which we are not 
 liable). Service reps may charge extra for those services, and will use a currency conversion rate of their choice if they involve changing 

currency.
8. OUR LIABILITY
8.1 We will not be liable if we break this agreement because of: (a) abnormal and unforeseeable circumstances outside our control where 

we could not avoid breaking this agreement despite all efforts to the contrary - this may include, for example, delays or failures caused 
by industrial action, problems with another system or network, mechanical breakdown or data-processing failures; or (b) our obligations 
under English or European Community law.

8.2 You must call us or write to us as soon as you reasonably can if you think a transfer was not made properly or never arrived.  We will not 
refund money to you under condition 4.2 or 6.2 if you unduly delayed telling us about the problem and in any event told us more than 13 
months after sending the money. 

8.3 We are not liable to you for more than the amount of money you send and our fee.  We will not be liable for any incidental, indirect, special 
or consequential losses or costs you suffer or, as this agreement is made with you as a consumer, any business losses or costs (such as loss 
of business profits or opportunities).

8.4 Our service is for you to send money to a private individual known by you rather than to make a commercial payment that directly or 
indirectly facilitates the purchase of goods and services from any third party, and you must not use it for those types of transaction. You 
must also follow the fraud warnings on the form. If you ask us to pay someone who turns out to have defrauded you, or who fails to meet 
their obligations to you, we will not be liable as a result.

8.5 A person who is not a party to this agreement shall not have any rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 or otherwise 
to enforce this agreement.

8.6 Nothing in this agreement limits our liability for acting fraudulently or very carelessly or otherwise excludes or limits our liability to the 
extent that we are unable to exclude or limit it by law.

9. OTHER TERMS
9.1 We will report money transfers to any government authorities if we are required to do so by law. 
9.2 If a transfer was not made properly or never arrived, we will investigate and do what we can to find the destination of the money (and 

call or write to tell you of the outcome) if you ask us to. Where there was a mistake in the recipient’s details you gave us, we will make a 
reasonable effort to recover the money.

9.3 None of our services involve you or the recipient having a “deposit” or a deposit account with us (or any other company helping with the 
transfer, apart from the receiving bank for a cash to account transfer) at any time.  

9.4 English law applies to this agreement (and to our dealings with you with a view to entering into this agreement), and we will 
communicate with you in English. 

9.5 Some of these conditions are based on expected regulatory requirements that will not be made until after this document is prepared for 
printing. If any condition turns out to be inconsistent with a regulatory requirement, we will not rely on it but will treat it as if it did reflect 
the relevant regulatory requirement and we will make any changes to these conditions that are required to reflect that requirement when 
they are next reprinted. (A “regulatory requirement” is any law, regulation, code or industry guidance that applies to us.)

10. DATA PROTECTION
10.1 We are committed to protecting your privacy.  We may use your and the recipient’s personal information and the details of your transfer, 

and store them on our databases, in order to provide you and the recipient with transfer services, for managing our business (including 
administering our ongoing relationship with you) and for market research as permitted by applicable law.  You must have the recipient’s 
consent to share his personal information with us.    

10.2 We may, for those purposes, share the information with our parent and other MoneyGram companies, service reps and other service 
providers, who may be located outside of the EEA. Where they are in the USA, we will meet the US - European Union “Safe Harbour” data 
protection principles.  We will not share the information with anyone else except as required by law.  We have security practices and 
procedures in place to restrict access to personal information as appropriate.  

10.3 You may request access to your personal information, ask for the information to be corrected or updated or, for legitimate reasons, oppose 
its processing, by writing to or e-mailing us (Attn: Privacy Officer) or calling us.   

10.4 By completing and signing the form, you agree to our collection, use and transfer of your and the recipient’s personal information for the 
above purposes, including transfers to the USA and to the receive country.  Our website sets out our latest data protection policy and we 
will, as required by law, tell you about any changes to such policy.

11. COMPLAINTS  
11.1 We are committed to providing you with the best service at all times. In the unlikely event that you are dissatisfied with our service, please 

contact us as soon as possible. 
11.2 For full details of our complaints procedure or consumer protection advice, or to submit a complaint, you can 
    a)   call us on our free phone number 080015445 (or +35980015445)  (you may be charged for calls to this number by mobile phone); 
  b)   visit our website www.moneygram.com and submit the online form; 
    c)   write an email to customerservice@moneygram.com; or 
    d)   write to us at: Customer Services Department, MoneyGram International Ltd., 1st Floor, Senator House, 85 Queen Victoria Street, 

London ENGLAND EC4V 4AB.    
11.3 We will deal with your complaint promptly and fairly. We will try our best to resolve your complaint at the first opportunity. In case we 

feel we need more time to resolve your complaint, we will send you an acknowledgement within five working days and send you a final 
response letter within 8 weeks of receipt of your complaint.  If you do not receive our  final response after 8 weeks or you are unhappy 
with our final response, you can write to The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Phone: 
0845 080 1800; Website: www.financial-ombudsman.org.uk; Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. You should do so within 
6 months from the date of the final response. Please visit our website for more details.

12. HOW WE ARE REGULATED
 We are a payment institution authorised and regulated by the Financial Services Authority (“FSA”) in the United Kingdom (FSA Register 

reference 502639).  The FSA Register is available at www.fsa.gov.uk/register. 

Moneygram Изпратете Форма Условия и Правила

1.  ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Настоящото споразумение се сключва между Вас и MoneyGram International Limited („нас“), действаща чрез един от представителите      

на MoneyGram („представители на услугата“) като наш агент.  Условията във формуляра са част от настоящото споразумение.
1.2 Вие трябва да подпишете формуляра и да се уверите, че всички раздели са попълнени изцяло и точно.  Ако не направите това, ние може 

да не сме в състояние да изпратим парите.  Трябва да ни се обадите, ако част от информацията, която сте предоставили, се промени 
преди получателят да вземе или да получи парите.

1.3 Съгласно настоящото споразумение ние Ви предоставяме услугата за парични преводи MoneyGram®, която Ви дава възможност да 
изпращате пари на лицето, посочено във формуляра („получателя“), които: a) да бъдат получени в брой от локация на MoneyGram 
(нашата услуга„пари в брой за пари в брой“); или б) да бъдат получени по неговата/нейната банкова сметка (нашата услуга„пари в 
брой по сметка“). Настоящите условия се прилагат и за двете услуги, освен ако не е посочено, че те се прилагат само за една от тях.

1.4 За преводи от вида пари в брой за пари в брой можете да изпращате пари както в рамките на една държава, така и до друга „държава 
на получаване“. Получателят може да получи парите единствено в държавата на получаване, посочена във формуляра. След като 
Вашият представител на услугата обработи този формуляр и получи Вашите пари, получателят може да вземе парите от всяка локация 
на MoneyGram в държавата на получаване в рамките на няколко минути (през работно време) в брой, във валутата, посочена на 
формуляра, освен ако не се прилага условие 2.2(a) по-долу.  Ние няма да се свържем с получателя, когато парите бъдат налични за 
вземане, Вие трябва да направите това.

1.5 Ние не предлагаме своите услуги във всички държави по света. Можете да ни се обадите, да посетите нашата интернет страница или да 
направите запитване до представител на услугата, за да получите информация за наличието на наши услуги и за адресите и работното 
време на локациите, предлагащи услугата MoneyGram. 

1.6 Информация за връзка с нас: нашият телефонен номер е 080015445 (or +35980015445) (за обаждания на този номер от мобилен 
телефон може да Ви бъде удържана такса); нашата интернет страница е: www.moneygram.com; нашият адрес за писмена 
кореспонденция е: MoneyGram International Ltd., 1st Floor, Senator House, 85 Queen Victoria Street, London ENGLAND EC4V 4AB; а нашият 
адрес на електронна поща е: customerservice@moneygram.com.

2. ТАКСИ И ВАЛУТЕН ОБМЕН
2.1 Вие трябва да ни заплатите таксата, посочена във формуляра.  За превода няма да Ви бъдат удържани никакви други такси. Можете 

да изпращате пари само в определена валута или валути. Вашият представител на услугата ще Ви информира дали дадена валута за 
плащане е налична в държавата на получаване и (ако е различна от валутата, в която Вие плащате), какъв обменен курс ще се приложи. 
Избраната от Вас валута, договореният обменен курс и конвертираната сума ще бъдат посочени във формуляра.

2.2 За преводи от вида пари в брой за пари в брой обаче до държава на получаване извън Европейския съюз, Норвегия, Исландия и 
Лихтенщайн („ЕИП“): а) ако сумата на превода е посочена в щатски долари и представителят на услугата на получателя не прави 
плащания в тази валута, той/тя ще конвертира парите в местна валута, използвайки нашия или своя стандартен обменен курс; б) ако 
парите (независимо в каква чуждестранна валута са изпратени) не бъдат взети в рамките на 45 дни, представителят на услугата на 
получателя може да преизчисли конвертираната сума към момента на вземане, като използва нашия или своя стандартен  
обменен курс.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕВОДИ
3.1 Съществуват ограничения за сумата, която можете да изпратите. Вашият представител на услугата при необходимост ще Ви информира 

какви са те. Ние можем да откажем да изпратим парите или да разрешим те да бъдат взети, ако имаме основания да вярваме, че: а) по 
този начин можем да нарушим даден закон, наредба, кодекс или друго задължение, които се прилагат за нас; б) по този начин можем да 
станем обект на действия от дадено правителство или регулатор или в) това може да се свърже с измамна или незаконна дейност.

3.2 Ако законът не ни забранява това, ние ще се опитаме да Ви се обадим или да Ви пишем, за да Ви информираме за причините за нашия 
отказ и по какъв начин Вие можете да поправите грешките в своите инструкции. Ако Вие предпочитате (и законът го позволява) или ако 
законът го изисква, ние ще Ви върнем парите.

4. АНУЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕВОД
4.1 Вие нямате право да анулирате превода.  Въпреки това ние можем да успеем да го анулираме преди получателят да получи парите. Ако 

желаете да анулирате превода и искате възстановяване на сумата на превода, можете да помолите своя представител на услугата или 
да ни пишете, като приложите копие от Вашия попълнен формуляр за изпращане.  Ние се стремим да обработваме подобни искания 
бързо, но при всяко положение в рамките на 30 дни.

4.2 За превод от вида пари в брой за пари в брой, ако преводът не е бил извършен правилно или изобщо не е пристигнал, ние ще 
възстановим парите своевременно както и събраната от нас такса, ако е уместно, след провеждане на разследване за обстоятелствата 
около изпълнението на превода.    

4.3 Ние не носим отговорност, в случай че Вие не сте спазили задълженията си по клауза 5.3 и парите бъдат изплатени на лице, което 
е представило на представителя на услугата приемливи доказателства за валидна самоличност на получателя („доказване на 
самоличност“). Доказването на самоличност по принцип включва документ за самоличност, издаден от правителството, (изискванията 
се различават в зависимост от това в коя страна се получава преводът - можете да разберете какви са изискванията от Вашия 
представител на услугата).

4.4 Ние няма да Ви възстановим сумата, ако не носим отговорност съгласно условие 8.4.
5. ДОКАЗВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕВОДИ ОТ ВИДА ПАРИ В БРОЙ ЗА ПАРИ В БРОЙ
5.1 За получаване на парите и финализиране на превода съответният получател ще бъде помолен да предостави своята лична 

информация, името на изпращача и сумата на превода. Освен това ние ще помолим съответния получател да предостави доказателство 
за самоличност, като за определени преводи (в зависимост от държавата на получаване - Вашият представител на услугата разполага с 
подробна информация) отговорът на контролния въпрос, който сте посочили във формуляра, може да бъде изискан в допълнение към 
удостоверяването на самоличност или вместо удостоверяване на самоличност. 

5.2 8-цифровият идентификационен номер на превода, предоставен Ви в момента на превода, обикновено също трябва да се предостави 
на представителя на услугата от съответния получател. Имайте предвид, че 8-цифровият идентификационен номер не се изисква 
винаги за получаването на парите (информация за това какво се изисква можете да получите от своя представител на услугата).

5.3 Не трябва да съобщавате 8-цифровия идентификационен номер, контролния въпрос и отговор, където е уместно, данните на 
получателя или друга информация за Вашия превод на други лица, различни от избрания от Вас получател, и трябва да направите 
всичко в рамките на разумното и по Вашите възможности, за да се уверите, че никой друг не може да ги получи - например: а) като не 
позволявате на никой да вижда формуляра; б) като не записвате отговора на контролния въпрос или идентификационния номер по 
начин, който може да бъде разчетен, и като не позволявате на никой да Ви подслушва докато ги съобщавате на получателя и в) като не 
се доверявате на трета страна, която се опитва да ви увери, че е безопасно да и разкриете част от или цялата информация на превода.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОДИ ОТ ВИДА ПАРИ В БРОЙ ПО СМЕТКА
6.1 Ние ще изпратим парите до банковата сметка, която сте посочили във формуляра. Ако сметката е в държава от ЕИП, банката, в която тя е 

открита, ще получи парите в рамките на четири работни дни (от понеделник до петък без официалните празници), считано от момента 
на вашето искане за изпращането им (можете да се консултирате със своя представител на услугата дали съществува вероятност това 
да стане по-скоро).  По закон банката е длъжна да преведе парите по сметката на получателя веднага след получаването им. Възможно 
е банковите практики да се различават, ако изпращате пари до сметка в държава извън ЕИП - за допълнителна информация относно 
това, кога дадено плащане ще се кредитира по тази сметка, трябва да се свържете с банката на получателя. Възможно е банката на 
получателя да наложи свои собствени такси за превода, които не ни касаят.

6.2 Ако Вие искате от нас да изпратим пари до банкова сметка и преводът не бъде направен правилно или изобщо не пристигне - ние 
своевременно ще Ви възстановим парите и събраната от нас такса - освен ако не докажем, че банката е получила парите или че е била 
допусната грешка в данните на банковата сметка на получателя, които Вие сте ни предоставили.  

7. ОТДЕЛНИ ДОГОВОРКИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УСЛУГАТА
 Представителите на услугата могат да предложат допълнителни услуги при отделни условия, които не ни касаят (и за които ние не 

носим отговорност). Представителите на услугата могат да удържат допълнителна такса за тези услуги и да използват обменен валутен 
курс по техен избор, ако те са свързани с обмен на валута.

8. НАШАТА ОТГОВОРНОСТ
8.1 Ние не носим отговорност, ако нарушим настоящото споразумение поради: a) извънредни и непредвидими обстоятелства извън 

нашия контрол, поради които ние не сме успели да предотвратим нарушаването на настоящото споразумение въпреки всички усилия 
за противното - те могат да включват например забавяния или неизпълнения в резултат от промишлено действие, проблеми с друга 
система или мрежа, механична повреда или повреда при обработката на данни или б) нашите задължения съгласно английското 
законодателство и законодателството на Европейската общност.

8.2 Трябва да ни се обадите или да ни пишете възможно най-скоро, ако смятате, че даден превод не е бил нареден правилно или изобщо не 
е пристигнал.  Ние няма да Ви възстановим пари съгласно клаузи 4.2 или 6.2, ако Вие неоснователно сте се забавили да ни съобщите за 
проблема или ако сте ни съобщили след повече от 13 месеца след изпращането на парите. 

8.3 Ние не носим отговорност пред вас за сума по-голяма от сумата, която Вие сте изпратили, и нашата такса.  Ние не носим отговорност за 
каквито и да било случайни, непреки, специални или последвали загуби или разходи, които Вие сте претърпели, тъй като настоящото 
споразумение се сключва с Вас като потребител, както и за каквито и да било стопански загуби или разходи (като например загуба на 
бизнес печалби или възможности).

8.4 Нашата услуга Ви се предлага с цел изпращане на пари до познато на Вас частно лице, а не за извършване на търговско плащане, което 
пряко или непряко улеснява закупуването на стоки и услуги от трета страна, и Вие не трябва да я използвате за такива видове преводи. 
Освен това трябва да имате предвид предупрежденията във връзка с измами от формуляра. Ако искате от нас да платим на лице, за 
което се окаже, че Ви е измамило, или което не изпълни своите задължения към Вас, ние не носим отговорност за това.

8.5 Лице, което не е страна по това споразумение, няма никакви права съгласно Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г. или 
други подобни за прилагане на настоящото споразумение.

8.6 Нищо в настоящото споразумение не ограничава нашата отговорност при измамни действия или значителна безотговорност от наша 
страна и по никакъв начин не ни освобождава или не ограничава нашата отговорност до степен, при която ние да не сме в състояние да 
я освободим или ограничим съгласно закон.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 Ние ще дадем отчет за паричните преводи на всеки правителствен орган, ако сме длъжни да го сторим по закон. 
9.2 Ако даден превод не е бил нареден правилно или изобщо не е пристигнал, ние ще проведем разследване и ще направим всичко, 

което е по възможностите ни, за да открием местоназначението на парите (и ще Ви се обадим или ще Ви пишем, за да Ви съобщим 
за резултатите), ако изискате това от нас. Ако е имало грешка в данните на получателя, дадени ни от Вас, ние ще направим всичко 
възможно в рамките на разумното да възстановим парите.

9.3 Никоя от нашите услуги не съдържа условия Вие или получателят да внасяте „депозит“ или да депозирате сметка при нас (или при 
която и да е друга компания, оказваща съдействие при превода, с изключение на банката получател за преводи от вида пари в брой 
към сметка) когато и да било.  

9.4 За настоящото споразумение (и за нашите преговори с Вас с оглед подписването на настоящото споразумение) се прилага английското 
законодателство, като ние ще комуникираме с вас на английски език. 

9.5 Някои от тези условия се базират на очаквани регулативни изисквания, които няма да бъдат извършени, докато този документ се 
подготвя за отпечатване. Ако някое от условията се окаже в несъответствие с регулативно изискване, ние няма да се позоваваме на 
него, а ще го разглеждаме така, сякаш то отразява съответното регулативно изискване и ние ще извършим всички промени на тези 
условия, необходими, за да се отрази това изискване, при следващото им отпечатване. (Под „регулативно изискване“ се разбира всеки 
закон, наредба, кодекс или индустриално ръководство, което се прилага за нас.)

10. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
10.1 Ние сме задължени да защитаваме Вашите лични данни.  Ние можем да използваме Вашата личната информация и тази на получателя, 

както и данните за Вашия превод, и да ги съхраняваме в нашите бази данни, с цел предоставяне на Вас и на получателя на услуги за 
преводи с цел управление на нашата дейност (включително администриране на текущите ни отношения с Вас) и за пазарно проучване 
в рамките на позволеното от приложимото законодателство.  Трябва да разполагате със съгласието на получателя, че разрешава да ни 
съобщите личните му данни.    

10.2 За тези цели е възможно да съобщим информацията на нашето дружество-майка и на други дружества от групата MoneyGram, на 
представителите на услугата и на други доставчици на услуги, които могат да са разположени извън ЕИП. Когато те се намират в САЩ, 
ние ще спазваме принципи за защита на лични данни „Безопасно пристанище“ за САЩ - Европейски съюз.  Ние няма да споделяме 
информацията с никои други лица, освен ако това не се изисква по закон.  Ние сме въвели практики и процедури за сигурност, които 
ограничават достъпа до лична информация по предназначение.  

10.3 Вие можете да изискате достъп до Вашата лична информация, да помолите информацията да бъде коригирана или актуализирана, 
по законосъобразни причини да се противопоставите на нейната обработка като ни пишете или ни изпратите електронно писмо (на 
вниманието на: Privacy Officer [служител по сигурността]) или като ни се обадите по телефона.   

10.4 С попълването и подписването на формуляра, Вие се съгласявате ние да събираме, използваме и предаваме Вашата лична 
информация и тази на получателя за горепосочените цели, включително преводи до САЩ и до държавата на получаване.  На нашата 
интернет страница е посочена нашата актуална политика за защита на личните данни и ние, съгласно изискванията на закона, ще Ви 
информираме за всички промени в тази политика.

11. РЕКЛАМАЦИИ  
11.1 Ние се стремим да Ви предоставяме най-добро обслужване по всяко време. В случай че Вие не сте доволни от нашето обслужване, 

което е малко вероятно, Ви молим да се свържете с нас възможно най-скоро. 
11.2 За да получите пълна информация за нашата процедура за рекламации или за консултация във връзка със защита на потребителите, 

или за да направите рекламация, можете: 
 a)  да ни се обадите на нашия безплатен телефонен номер 080015445 (or +35980015445) (за обаждания на този номер от мобилен 

телефон може да Ви бъде удържана такса); 
 б)   да посетите нашата интернет страница www.moneygram.com и да подадете онлайн формуляра; 
 в)   да напишете имейл до: customerservice@moneygram.com или 
 г)  да ни пишете на адрес: Customer Services Department, MoneyGram International Ltd., 1st Floor, Senator House, 85 Queen Victoria Street, 

London ENGLAND EC4V 4AB.    
11.3 Ние ще разгледаме рекламацията Ви бързо и безпристрастно. Ще направим всичко възможно, за да намерим решение във връзка 

с нея при първа възможност. Когато смятаме, че ни е нужно повече време за разрешаване на Вашата рекламация, ще Ви изпратим 
уведомление в рамките на пет работни дни и ще ви изпратим окончателен отговор в рамките на 8 седмици от получаване на Вашата 
рекламация.  Ако не получите окончателния ни отговор след 8 седмици или ако не сте удовлетворени от нашия окончателен отговор, 
можете да пишете на Службата на финансовия омбудсман: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London  
E14 9SR. Телефон: 0845 080 1800; Интернет страница: www.financial-ombudsman.org.uk; Имейл: complaint.info@financial-ombudsman.
org.uk. Трябва да направите това в рамките на 6 месеца от датата на окончателния ни отговор. За допълнителна информация посетете 
нашата интернет страница.

12. КОЙ НИ РЕГУЛИРА
 Ние представляваме разплащателна институция, оправомощена и регулирана от Органа за финансови услуги („FSA“) в Обединеното 

кралство (идентификационен номер от регистъра на FSA 502639).  Регистърът на FSA е достъпен на: www.fsa.gov.uk/register

Условия за изпращане на MoneyGram


