	
  
	
  

>>TRANSFERÊNCIADEDINHEIROINTERNACIONAL
Como fazer Transferência Internacional
Serviço oferecido pela Western Union, através de locais próprios ou de seus correspondentes, que permite
aos seus clientes enviar e/ou receber dinheiro em mais de 500 mil pontos de atendimento espalhados por
mais de 200 países e territórios, de maneira rápida, fácil, conveniente e confiável.
Para você que ainda não sabe como realizar uma transferência de dinheiro, a Western Union te dá algumas
dicas de como realizar este procedimento da maneira mais prática e segura. Confira!
1. Separe a documentação necessária
Para realizar a transferência é preciso que você apresente alguns documentos de identificação. Dentre eles,
estão:
o

Para Brasileiro: Carteira Nacional de Habilitação ou outro tipo de carteira de identidade e CPF.

o

Para Estrangeiros Residentes no Brasil: Carteira Nacional de Habilitação ou carteira de identidade de
Registro de Estrangeiro (RNE) e CPF.

o

Para Estrangeiros Não Residentes no Brasil: Países membros do Mercosul: Carteira de identidade do
respectivo país estrangeiro ou Passaporte. Outros Países: Passaporte.

2. Forneça as informações necessárias
O atendente da loja Western Union irá solicitar algumas informações da pessoa que irá receber o dinheiro.
o

País de destino (e estado em caso de EUA e México)

o

Seu endereço e número de telefone

o

Nome completo do destinatário

o

Valor que deseja enviar

3. Pagamento
Confira os dados fornecidos e forneça os fundos – valor de envio + encargos*. *Pode haver incidência de
impostos locais.
4. Processamento e recibo
Cheque os valores e confirme com o atendente da Western Union e aguarde o processamento da
transação. Assim que finalizada, assine o recibo e fique com uma cópia.
5. Avise o destinatário
Forneça para o destinatário o MTCN (Money Transfer Control Number, Número de controle da transferência
financeira) e ele estará apto para receber o dinheiro em uma loja Western Union.

