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       The ̉ My Number không hình The ̉ My Number có hình (Copy 2 mă ̣t)

Xin qúy khách ghi nhớ, nếu chúng tôi không xác nhận được thông tin

Mã số cá nhân (My Number) cuả quý khách, từ năm tháng 1 2019 trở đi, 

chúng tôi sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho quý khách.

(Tổng đài tư vấn)

Trung tâm hỗ trợ Chuyển tiền Quốc tế

Điện thoại miễn phí : 0120-3630-44 

(Có thể liên lạc bằng di động hoặc điện thoại PHS )

Giờ làm việc : 9:00 đến 22:00 (Tất cả các ngày trong năm)

*Chúng tôi yêu cầu cung cấp My Number dựa trên 2 điều luật dưới đây:

"Luật quy định sử dụng mã số chỉ định đặc biệt để nhận diện một cá   nhân cụ thể trong các thủ tục 

hành chính"  và  "Luật quy định cung cấp  giấy tờ liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài v.v.. 

để đánh thuế thích hợp đối với thuế trong nước".

Chúng tôi mong có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ cuả quý khách đến dịch vụ Chuyển tiền Quốc t

ế tại cửa hàng tiện ích cuả Western Union trong tương lai.

(Thông báo quan tro ̣ng)

Về việc cung cấp Mã số cá nhân (My Number)

cho dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách luôn sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế tại cửa hàng tiện ích 

cuả Western Union.

Pháp luật (*) quy định đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế tại cửa hàng tiê

̣n ích cuả Western Union nhưng chưa cung cấp My Number sẽ phải cung cấp My Number trước 

31/12/2018.

Vì vậy, tất cả những khách hàng vẫn chưa cung cấp My number cho chúng tôi, xin vui lòng cung cấp 

cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

Ngoài ra,nếu bạn đã cung cấp My number  thì  xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi .



Đối với khách hàng không có điê ̣n thoa ̣i
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Cách liên lạc với Trung tâm hỗ trợ Chuyển tiền Quốc tế

Bấm chọn "Chuyển tiền Quốc tế" tại 
Menu chính

Bấm chọn "WESTERN UNION"
②

Chọn ngôn ngữ

③

Bấm chọn nút  "Liên lạc tại đây"  
④

1.Nhấc điện thoại lên   2. Bấm nút gọi

①


