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Príloha č. 6 k PP č. 1/2011 R DBS 
 

PODMIENKY PLATNÉ PRE SLUŽBU WESTERN UNION ® MONEY TRANSFERSM (ďalej len 
“SLUŽBA”) 

 
Službu ponúka spoločnosť Western Union Payment Services Ireland Limited („spoločnosť WUPSIL” 
alebo „spoločnosť Western Union“) prostredníctvom siete oprávnených Zástupcov v Európskom 
hospodárskom priestore („EHP“) i po celom svete. Spoločnosť WUPSIL je írskou spoločnosťou so 
sídlom Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Írsko. Zákazníci môžu spoločnosť 
kontaktovať na nižšie uvedenom čísle, kde získajú informácie o adrese a otváracích hodinách 
Zástupcu a zastupiteľských miestach. Spoločnosť WUPSIL možno taktiež kontaktovať e-mailom na 
adrese [info@pabk.sk ]  
  
Spoločnosť WUPSIL podlieha dohľadu zo strany írskeho Úradu pre reguláciu finančných služieb (ďalej 
len “Finančný regulátor”). Finančného regulátora možno kontaktovať prostredníctvom listovej zásielky 
na adrese  PO Box č. 9138, College Green, Dublin 2, Írsko, telefonicky na čísle +353 1 224 4000 
alebo prostredníctvom internetu na www.financialregulator.ie. 
 
Spoločnosť Western Union ponúka služby prevodov peňažných prostriedkov doma i v zahraničí. 
Oprávnenie na využívanie Služby majú len plnoleté osoby. Každému prevodu peňažných prostriedkov 
bude pridelené jedinečné identifikačné číslo, tzv. Money Transfer Control Number, resp. “MTCN.” 
Prevody peňažných prostriedkov sa obvykle realizujú v hotovosti, niektorí Zástupcovia však môžu 
ponúknuť, resp. prijímateľ si môže vybrať alternatívne spôsoby obdržania peňažných prostriedkov.  
Odosielateľ oprávňuje spoločnosť Western Union, aby rešpektovala voľbu prijímateľa i keď sa líši od 
spôsobu výplaty, ktorý špecifikoval odosielateľ.   
 
Vyplnením formulára “To Send Money” (Zasielanie peňazí), poskytnutím peňažných prostriedkov, 
ktoré majú byť poslané, ako i požadovaných identifikačných údajov a podpisom formulára odosielateľ 
súhlasí s vykonaním prevodu peňažných prostriedkov. Odosielateľ je povinný informovať prijímateľa 
o prevode peňažných prostriedkov. 
 
Prijímatelia sú povinní preukázať sa identifikačným dokladom a uviesť všetky informácie o prevode 
peňažných prostriedkov požadované spoločnosťou Western Union, vrátane mena odosielateľa, krajiny 
pôvodu, mena prijímateľa, približnej čiastky a prípadných iných podmienok či požiadaviek, ktoré sa 
uplatňujú v zastupiteľskom mieste spoločnosti Western Union, napr. číslo MTCN, ktoré je pre 
prijímanie peňažných prostriedkov v niektorých krajinách povinné. Peňažné prostriedky budú 
vyplatené tej osobe, ktorú spoločnosť Western Union, resp. jej Zástupca po preverení identifikačných 
dokladov považuje za oprávnenú obdržať prevod peňažných prostriedkov. Peňažné prostriedky môžu 
byť vyplatené aj vtedy, keď formulár, ktorý vyplnil prijímateľ obsahuje chyby. Ani spoločnosť Western 
Union ani jej Zástupcovia nevykonávajú porovnanie formulára “To Send Money” (Zaslanie peňazí) 
s formulárom “To Receive Money” (Príjem peňazí) za účelom overenia adresy zadanej pre prijímateľa. 
 
Podliehajúc zákonným či regulačným podmienkam budú peňažné prostriedky k dispozícii na 
vyzdvihnutie prijímateľom do troch pracovných dní. Bežné prevody peňažných prostriedkov sú obvykle 
k dispozícii na vyzdvihnutie prijímateľom do pár minút, v závislosti od otváracích hodín miesta výplaty. 
Ak je k dispozícii služba “Next Day” (Nasledujúci deň) alebo “2 Day” (O dva dni), peňažné prostriedky 
budú k dispozícii na vyzdvihnutie prijímateľom do 24, resp. 48 hodín od momentu ich odoslania. 
V niektorých krajinách sa uplatňujú predĺženia lehôt a iné obmedzenia. O podrobnostiach sa 
informujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle.  
 
V zmysle platných právnych predpisov nesmú spoločnosti poskytujúce prevody peňažných 
prostriedkov poskytovať služby určitým fyzickým osobám a v určitých krajinách. Spoločnosť Western 
Union je povinná kontrolovať všetky transakcie porovnávaním so zoznamami mien, ktoré poskytli 
vlády krajín a teritórií, v ktorých spoločnosť Western Union poskytuje svoje služby, vrátane Úradu pre 
kontrolu zahraničného majetku Ministerstva financií USA (OFAC) a Európskej únie.  Ak sa identifikuje 
potenciálna zhoda mien, spoločnosť Western Union je povinná preveriť transakciu za účelom zistenia, 
či je priradená fyzická osoba skutočne fyzickou osobou z príslušného zoznamu. Príležitostne sú 
zákazníci povinní predložiť ďalšie identifikačné doklady a ďalšie informácie. Preto môže dôjsť 
k zdržaniu transakcií. Ide o legislatívnu požiadavku pre všetky transakcie, ktoré spracúva spoločnosť 
Western Union (vrátane prevodov, ktorých odosielateľ i prijímateľ sa nachádzajú mimo USA). 
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POPLATKY ZA PREVOD – Písomné informácie s vysvetlením, akým spôsobom spoločnosť Western 
Union účtuje odosielateľovi poplatky za uskutočnenie prevodu peňažných prostriedkov budú vyvesené 
na ľahko viditeľnom mieste v zastupiteľskom mieste spoločnosti Western Union alebo budú 
odosielateľovi poskytnuté k nahliadnutiu pred vyplnením príkazu na úhradu. Pokiaľ platné zákony 
v cieľovej krajine nevyžadujú inak, bude odosielateľ znášať všetky poplatky za prevod peňažných 
prostriedkov. V niektorých jurisdikciách môže výplata prevedených peňažných prostriedkov podliehať 
miestnym daniam a servisným poplatkom.  
 
CUDZIA MENA – Výplaty prevedených peňažných prostriedkov budú obvykle realizované v mene 
cieľovej krajiny (v niektorých krajinách je výplata možná len v inej mene). Všetky meny sa vymieňajú 
podľa aktuálneho výmenného kurzu spoločnosti Western Union. Spoločnosť Western Union počíta 
svoj výmenný kurz na základe komerčne dostupných medzibankových kurzov plus marža. Väčšina 
výmenných kurzov sa upravuje niekoľkokrát denne v súlade s príslušnou konečnou sadzbou 
finančných trhov po celom svete.  
 
Mena bude vymenená k momentu prevodu, pričom prijímateľ obdrží čiastku v cudzej mene podľa 
údaja na tomto formulári. V niektorých krajinách však podľa miestnych predpisov musia byť prevody 
peňažných prostriedkov prepočítané až pri ich výplate. Ak odosielateľ odosiela peňažné prostriedky 
do niektorej z týchto krajín, vyššie uvedený výmenný kurz v momente prevodu je len odhadom, pričom 
skutočný výmenný kurz bude stanovený v momente výplaty. Zástupcovia spoločnosti Western Union 
môžu prijímateľom ponúknuť na výber, či chcú peňažné prostriedky obdržať v inej mene než tej, ktorú 
zvolil odosielateľ. V týchto prípadoch môže spoločnosť Western Union (resp. jej Zástupcovia, mobilný 
operátor, alebo poskytovateľ konta mWallet) získať peniaze navyše, ak vymení peňažné prostriedky 
odosielateľa za menu, ktorú si zvolil prijímateľ. Ak si odosielateľ zvolí menu výplaty odlišnú od 
národnej meny cieľovej krajiny, zvolená mena, v ktorej majú byť peňažné prostriedky vyplatené 
nemusí byť k dispozícii na všetkých výplatných miestach v tejto krajine, resp. nemusí byť dostupná 
v dostatočne malých hodnotách, z ktorých sa skladá celková čiastka prevedených peňažných 
prostriedkov, ktoré majú byť vyplatené. V týchto prípadoch môže Zástupca realizujúci výplatu vyplatiť 
celú čiastku prevodu odosielateľa alebo jej časť v národnej mene. Výmenný kurz spoločnosti Western 
Union môže byť nepriaznivejší než niektoré verejne vyhlásené komerčné kurzy používané pri 
transakciách medzi bankami a inými finančnými inštitúciami. Všetky rozdiely medzi výmenným kurzom 
meny, ktorý je ponúknutý zákazníkom a výmenným kurzom meny, ktorý obdrží spoločnosť Western 
Union, si ponechá spoločnosť Western Union (a v niektorých prípadoch jej Zástupcovia, mobilný 
operátor, alebo poskytovateľ konta mWallet) navyše k poplatkom za prevod. Ďalšie informácie 
o výmenných kurzoch pre konkrétne cieľové krajiny možno získať na vyššie uvedenom telefónnom 
čísle alebo na našej internetovej stránke www.westernunion.com. 
 
PREVOD PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV CEZ MOBILNÝ TELEFÓN – Ak je táto služba k dispozícii, 
prijímateľovi môžu byť účtované ďalšie poplatky, ak si zvolí príjem peňažných prostriedkov od 
odosielateľa cez mobilný telefón. Konto mWallet sa riadi zmluvou prijímateľa so svojím mobilným 
operátorom, resp. poskytovateľom konta mWallet, v ktorej sú stanovené jeho práva, povinnosti, 
poplatky mWallet a obmedzenia konta. Spoločnosť Western Union môže zarobiť peniaze z poplatkov 
súvisiacich s používaním konta mWallet. 
 
SMS – spoločnosť Western Union ponúka v niektorých krajinách bezplatnú SMS notifikáciu o tom, že 
prijímateľ si vyzdvihol transakciu (pre odosielateľa) alebo že peňažné prostriedky sú k dispozícii na 
vyzdvihnutie (pre prijímateľa). Poplatky, ktoré si účtuje operátor znáša výhradne odosielateľ, resp. 
prijímateľ. Spoločnosť Western Union nie je zodpovedná za žiadne poplatky súvisiace s SMS 
správami. Ak to povoľuje platná legislatíva, SMS bude zaslaná na mobilné číslo odosielateľa a/alebo 
prijímateľa, ktoré je uvedené na tomto formulári. Spoločnosť Western Union zašle SMS správy do 
brány na doručenie, za samotné doručenie sú však zodpovedné tretie strany a nemôže byť zaručené. 
Spoločnosť Western Union nie je zodpovedná za technické poruchy, ktoré sa vyskytnú mimo jej 
vlastných systémov. 
 
KONTROLNÉ OTÁZKY môžu byť vo všeobecnosti použité len vtedy, ak prijímateľ nemá platné 
identifikačné doklady, a čiastka istiny prevádzaných peňažných prostriedkov neprevyšuje 1000,00 
USD (resp. ekvivalentnú čiastku v miestnej mene). V takomto prípade, sú Zástupcovia povinní získať 
správnu odpoveď na kontrolnú otázku pred výplatou aj vtedy, keď je predložená správna identifikácia 
prijímateľa. Pre prevody peňažných prostriedkov do a z určitých krajín sa môžu uplatňovať odlišné 
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limity. Pri transakciách s kontrolnými otázkami môže byť účtovaný dodatočný poplatok. V určitých 
cieľových krajinách (v zásade v Afrike) je kontrolná otázka povinná pri všetkých transakciách (bez 
ohľadu na čiastku istiny) PRIČOM prijímateľ môže byť povinný predložiť svoju identifikáciu. Testovacie 
otázky nie sú dodatočnou bezpečnostnou funkciou a nemožno ich používať na načasovanie, resp. 
zdržanie výplaty transakcie a v niektorých krajinách sú zakázané. 
 
REFUNDÁCIA A ADMINISTRATÍVNY POPLATOK – spoločnosť Western Union refunduje čiastku 
istiny prevádzaných peňažných prostriedkov na základe písomnej žiadosti odosielateľa zaslanej na 
vyššie uvedenú adresu poštou alebo e-mailom, ak nie je výplata prijímateľovi realizovaná do 45 dní. 
Spoločnosť Western Union refunduje poplatok za prevod na základe písomnej žiadosti odosielateľa 
zaslanej na vyššie uvedenú adresu poštou alebo e-mailom, ak nie je prevod peňažných prostriedkov 
k dispozícii prijímateľovi do troch pracovných dní, a to v dôsledku okolností mimo kontroly spoločnosti 
Western Union (resp. jej Zástupcov), ako napr. regulačné požiadavky, nepriaznivé počasie alebo 
zlyhanie telekomunikačných služieb. Výplata niektorých prevodov peňažných prostriedkov môže byť 
zdržaná v dôsledku uplatnenia zákonov Spojených štátov, resp. inej platnej legislatívy. V rozsahu 
povolenom zákonom môže spoločnosť Western Union strhnúť administratívny poplatok z prevodov 
peňažných prostriedkov, ktoré nie sú vyzdvihnuté do jedného roka od dátumu odoslania. 
 
SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION NEZARUČUJE DORUČENIE ANI VHODNOSŤ ŽIADNEHO 
TOVARU ANI SLUŽBY, ZA KTORÉ BOLO ZAPLATENÉ PROSTREDNÍCTVOM PREVODU 
PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV WESTERN UNION. ÚDAJE ODOSIELATE ĽA O TRANSAKCII SÚ 
DÔVERNÉ A NEMÔŽU BYŤ ZDIEĽANÉ SO ŽIADNOU INOU OSOBOU OKREM PRIJÍMATE ĽA. 
ODOSIELATEĽ JE VAROVANÝ PRED POSIELANÍM PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV AKEJKOĽVEK 
NEZNÁMEJ OSOBE. SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION ANI ŽIADEN Z JEJ ZÁSTUPCOV NEBUDÚ 
V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ, AK ODOSIELATEĽ OZNÁMI ÚDAJE O TRANSAKCII 
AKEJKOĽVEK OSOBE INEJ NEŽ JE PRIJÍMATEĽ. SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION ANI ŽIADEN 
Z JEJ ZÁSTUPCOV NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY, ZA OMEŠKANIE, 
NEVYPLATENIE ČI VYPLATENIE NEDOSTATOČNEJ ČIASTKY TOHTO PREVODU PEŇAŽNÝCH 
PROSTRIEDKOV ANI ZA NEDORUČENIE ŽIADNEHO DOPLNKOVÉHO ODKAZU, ČI UŽ BOLO 
VYŠŠIE UVEDENÉ SPÔSOBENÉ ZANEDBANÍM NA STRANE ICH ZAMESTNANCOV ALEBO 
ZÁSTUPCOV ALEBO INAK, V ČIASTKE VYŠŠEJ NEŽ 500 EUR, RESP. JEJ EKVIVALENT 
(NAVYŠE K REFUNDÁCII ČIASTKY ISTINY PREVÁDZANÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV 
A POPLATKU ZA PREVOD). SPOLOČNOSŤ WESTERN UNION ANI ŽIADEN Z JEJ ZÁSTUPCOV 
NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NEPRIAME, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ČI 
NÁSLEDNÉ ŠKODY. VYŠŠIE UVEDENÉ VZDANIE SA ZODPOVEDNOSTI NEBUDE OBMEDZOVAŤ 
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI WESTERN UNION ZA ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU 
HRUBÉHO ZANEDBANIA ČI ÚMYSELNÉHO PROTIZÁKONNÉHO KONANIA SPOLOČNOSTI 
WESTERN UNION V TÝCH JURISDIKCIÁCH, KDE TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
NEPLATÍ. 
 
Spoločnosť Western Union si vyhradzuje právo na zmenu Služby bez oznámenia. Spoločnosť 
Western Union i jej zástupcovia môžu odmietnuť poskytnúť Službu akejkoľvek osobe bez uvedenia 
dôvodu, a to najmä za účelom zabránenia podvodom, praniu špinavých peňazí či financovania 
terorizmu, alebo za účelom dodržania akejkoľvek platnej legislatívy, súdneho príkazu či požiadavky 
akéhokoľvek regulačného či štátneho úradu. 
 
V prípade podnetov a sťažností v tejto veci sa môžete obrátiť aj na príslušné orgány v krajine, kde 
pôsobí Zástupca. Bližšie informácie sú uvedené na internete 
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/r eg-924_2009/redress_bodies_en.pdf  
 
OCHRANA ÚDAJOV  – Vaše osobné údaje sa spracovávajú podľa príslušných právnych predpisov. 
Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Western Union Payment Services Ireland Limited 
(podrobnejšie údaje o tejto spoločnosti sa nachádzajú na začiatku tohto dokumentu). Spoločnosť 
Western Union používa osobné údaje (ďalej len „Informácie“) uvedené v príkaze na prevod peňazí, 
spolu s inými informáciami získanými či vytvorenými počas Vášho vzťahu so spoločnosťou Western 
Union, ako napr. údaje o transakciách a o vernostnom programe, história transakcií a marketingové 
preferencie, na účely poskytovania Vami požadovaných služieb (vrátane, okrem iného, na účely ako 
napr. administratíva, služby zákazníkom, validácia používateľov, predchádzanie podvodom a aktivity 
vývoja produktov a rozvoja obchodnej činnosti). Spoločnosť Western Union taktiež môže použiť 
Informácie v súvislosti s inými službami, produktmi, programami zliav a/alebo výhod, do ktorých ste sa 
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u spoločnosti Western Union, resp. jej pridružených spoločností prihlásili. Spoločnosť Western Union 
si ponechá a uchová informácie, ktoré jej odosielateľ poskytne o inej osobe, ako napr. údaje 
o prijímateľovi služby prevodu peňažných prostriedkov (ďalej len „Informácie o tretej strane“), aby 
mohla uskutočniť prevod. Poskytnutie Informácií a Informácií o tretej strane je dobrovoľné, ale 
nevyhnutné (v súlade s ustanoveniami upravenými v tomto odseku), aby mohla byť transakcia 
zrealizovaná. Bez príslušných informácií nemôže spoločnosť Western Union zrealizovať prevod 
peňažných prostriedkov, realizovať aktivity poskytovania výhod či iné požadované služby. Spoločnosť 
Western Union použije meno a adresu poskytnutú vyššie, aby Vám zasielala komerčné správy poštou. 
Taktiež v súlade s Vašimi marketingovými preferenciami a na základe Vašej voľby uviesť údaje do 
voliteľných políčok môže spoločnosť Western Union, resp. jej pridružené spoločnosti a obchodní 
partneri zasielať odosielateľovi komerčné správy týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Western 
Union prostredníctvom telefónu/e-mailu/SMS/MMS. Svojím súhlasom s prijímaním správ 
prostredníctvom telefónu/e-mailu/SMS/MMS odosielateľ súhlasí s tým, že všetky poplatky, ktoré si 
účtuje operátor siete za túto službu znáša výhradne odosielateľ. Pokiaľ si neželáte zasielanie takýchto 
správ, prosím kontaktujte spoločnosť Western Union nižšie uvedeným spôsobom. 
 
Na ochranu Informácií spoločnosť Western Union poskytne Informácie tretím stranám so sídlom mimo 
EHP, s ktorými je v zmluvnom vzťahu, ako napr. oprávneným poskytovateľom služieb, Zástupcom 
a iným tretím stranám podľa toho, ako to bude primerane potrebné na účely uvedené v týchto 
Podmienkach a na realizáciu prevodu peňažných prostriedkov alebo na zjednodušenie budúcich 
transakcií alebo na doplnenie Informácií o informácie z verejne dostupných zdrojov, ako napr. 
informácie za účelom validácie presnosti Vašej adresy. To taktiež pomôže spoločnosti Western Union 
porozumieť a zlepšiť svoje ponuky produktov a služieb. Spoločnosť Western Union môže tiež 
poskytovať Informácie tretím stranám, keď je to primerane potrebné na účely ochrany pred trestnými 
činmi a na ich odhaľovanie, na stíhanie páchateľov, na účely národnej bezpečnosti, alebo keď to 
vyžaduje právny predpis. Spoločnosť Western Union si uchová Informácie, marketingové preferencie 
a históriu transakcií odosielateľa na základe svojich harmonogramov uchovávania záznamov po 
minimálnu dobu, ktorá je nevyhnutná na účely, na ktoré boli údaje získané a v súlade s platnou 
legislatívou. Ak odosielateľ v období, počas ktorého sa údaje uchovávajú, nevykoná inú transakciu, 
Informácie odosielateľa ako aj všetky marketingové preferencie budú zrušené.  
 
Súhlasíte, že Informácie môžu byť prenesené do krajín mimo EHP, vrátane, no nielen, Spojených 
štátov, ktorých zákony na ochranu osobných údajov môžu byť menej prísne.  Informácie  budú 
prenesené na účely uvedené v týchto Podmienkach a na to, aby spoločnosť Western Union mohla 
poskytovať službu prevodu peňažných prostriedkov a ďalšie služby, produkty a vernostné programy či 
programy výhod, ako aj na interné účely, ako napr. správa vzťahov so zákazníkmi, marketingové 
účely, dodržiavanie zákonných požiadaviek, výskum a analytika zákazníkov. Medzi kategórie 
prenášaných údajov patria informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, kontaktné údaje a informácie 
týkajúce sa prevodu peňažných prostriedkov, histórie transakcií a akékoľvek ďalšie Informácie, ktoré 
postkytnete. K týmto údajom majú prístup pridružené subjekty spoločnosti Western Union, ako sú 
definované príslušnými právnymi predpismi, vrátane spoločností Western Union Payment Services 
Ireland Ltd, Western Union Payment Services UK Limited, Western Union International Limited,  
Western Union Financial Services, Inc, MT Payment Services Operations EU/EEA Ltd, MT 
International Operations Limited, WU Payment Services Network EU/EEA Ltd, na akékoľvek účely 
vymedzené v týchto Podmienkach.  
 
Ak ste existujúcim zákazníkom, spoločnosti Western Union International Limited (WUIL) a Western 
Union Financial Services, Inc. („WUFSI") už môžu mať o Vás Informácie z predchádzajúcich transakcií 
a stykov so sieťou Western Union („Predchádzajúce informácie“). Súhlasíte, aby nám WUIL a WUFSI 
previedli Predchádzajúce informácie za účelom pokračovania v riadení nášho vzťahu s Vami a na iné 
účely uvedené v týchto Podmienkach. 
 
Máte právo prístupu k Informáciám a môžete si vyžiadať ich kópiu, za čo si spoločnosť Western Union 
môže účtovať malý poplatok v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Taktiež môžete 
opravovať, vymazávať alebo blokovať Informácie, ktoré sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne. 
Môžete tiež kedykoľvek na základe oprávnených dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou 
namietať proti spracovaniu Informácií, ak spracovanie nie je nutné na realizáciu služby, a to zo zákona 
alebo iného právneho predpisu. Ak si prajete uplatniť tieto práva alebo si prajete, aby Vám už neboli 
zasielané komerčné správy zo spoločnosti Western Union, kontaktujte prosím spoločnosť Western 
Union v súlade s príslušnými právnymi predpismi na e-mail adrese [info@pabk.sk.] 
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Zástupca: Poštová banka, a.s. Dvo řákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská repu blika, 
IČO: 31 340 890, Obchodný register Okr. súdu Bratisla va I.,  Oddiel Sa, vložka 501/B  

 
Info linka: +421 2 5960 9999  

Linka je k dispozícii klientom od pondelka do piatk u od 7:00 do 19:00 
 
Copyright © 2009 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Všetky práva vyhradené. Revízia: september 
2009 
 
 


