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Terms and conditions applicable to the Western Union® Money TransferSM Service (the “Service”)
The Service is offered by Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL” or “Western Union”) through a network of authorised agents (“Agents”) in the European Economic Area (“EEA”). WUPSIL outsources
important operational functions to other entities belonging to the Western Union group and to selected third party vendors. WUPSIL, a subsidiary of the Western Union Company, is an Irish company with registered offices at
Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland.
WUPSIL is regulated by the Central Bank of Ireland (the “Central Bank”) and is registered as a payment institution in the Central Bank’s register of payment service firms under number E0471360. Visit www.centralbank.ie for
more information.
Western Union offers the Service domestically and internationally. By completing the send or receive money form, providing the funds to be sent and identification as required, and signing the form, you agree to the execution
of the money transfer. Before confirming the money transfer, you will be informed as to the maximum execution time, the commission charged and the exchange rate applied to the transaction, via the same channel as the
one used to place the money transfer. You are required to inform the receiver about the money transfer, including name of sender, country of origin, name of receiver, approximate sum, the Money Transfer Control Number
(the “MTCN”) and any other conditions or requirements applicable at the Agent location.
Applicable law prohibits money transmitters from doing business with certain individuals and countries - Western Union is required to screen all transactions against lists of names provided by the governments of the countries and territories in which we do business, including the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the European Union. If a potential match is identified, Western Union researches the transaction
to determine if the name matched is the individual on the relevant list. On occasion, consumers are required to provide additional identification and other information, delaying transactions. This is a legal requirement for all
transactions processed by Western Union.
Conditions of payment and liability - Payment shall be made to the person that Western Union or its Agent deems entitled to receive it after examination of identification documents. Payment can be made even when the form
filled out by the recipient contains minor errors. The payment can be made only when the recipient has given the transaction details required by Western Union, in particular the sum of money transferred, the name of the
sender, MTCN, as well as the country from which the money was sent. Furthermore the recipient must identify him/herself appropriately.
Western Union will have fulfilled its obligation to you as soon as the transferred sum of money has been paid out to a person who has quoted the above mentioned transaction details and identified him/herself appropriately
through an identification document and/or a test question if applicable as the recipient named by you. Western Union shall examine the transaction details quoted by the recipient and the identification document produced
with appropriate care and will refuse payment should there be justification to doubt the authenticity of said identification document.
You are obliged to ensure the correctness, completeness and legibility of the information you provide. Furthermore you must take care to ensure that persons other than the recipient do not gain knowledge of data related to
the transfer, such as e.g. you or your recipient’s name, the MTCN or the amount of money transferred. Western Union recommends transferring sums of money only to persons you know. Western Union does not accept any
guarantee for the supply or the properties of goods or services which were paid using the Service.
If you believe your transaction details have been stolen, lost or copied contact Western Union immediately by calling +371 67608347*. Prior to reporting such a loss, theft or improper use to Western Union you shall only be
held liable if (i) you have forwarded transaction details to persons other than the recipient, which contributed to the improper use or (ii) did not immediately communicate the loss, theft or improper use or (iii) acted with intent
to defraud, willfully or with gross negligence.
Western Union shall be held liable for damages resulting from the intentional misconduct or from the gross negligent conduct of its employees and Agents while processing your transaction pursuant to applicable law. Western
Union’s liability, the liability of its affiliated companies and of its foreign Agents is excluded in cases of minor negligence. The liability of Western Union is limited to the refund of the typically foreseeable damage of the contract
up to the maximum amount of EUR 500 (in addition to the amount transferred and any charges). In no event shall Western Union be liable if you have willfully or negligently disclosed data related to the transfer to persons
other than the recipient. Western Union shall not be held liable for damage caused by Force Majeure, the breakdown of telecommunication lines, civil unrest, war or other events which are outside Western Union’s influence
(e.g. strike, industrial lock-out or orders issued by government authorities).
Where a Western Union Agent accepts a cheque, credit or debit card or other non-cash forms of payment, neither Western Union nor its Agent is obliged to process the money transfer or pay it out, if the payment cannot be
cashed. Furthermore, neither Western Union nor its Agents shall be liable for damage caused by a non payment to a receiver due to the collection by Western Union or its Agents of non-cash form of payment or caused by the
fact that the money transfer has been effected only when Western Union or its Agents have been able to cash the particular payment. Western Union and its Agents may refuse to provide the Service to any person, without
giving a reason, in particular to prevent fraud, money laundering or terrorist financing or to comply with any applicable law, order of a court or requirement of any regulatory or government authority.
Funds will be available for collection by the receiver at the latest by the end of the business day that follows the day on which the send amount and transaction fees were received by Western Union or its Agent (“Date of
Receipt”), subject to statutory and regulatory requirements. For money transfers issued in paper form, this deadline is extended for one more business day. For (i) money transfers occurring outside of the EEA or (ii) for money
transfers in which there is more than one currency conversion between the euro and the currency of one of the non-eurozone member states of the European Union or EEA occurs or (iii) for a possible cross border money
transfer which does not occur in euro, funds will be available for collection by the receiver at the latest by the end of the fourth business day following the Date of Receipt.
Regular money transfers are usually available for pick up within minutes, unless the “Next Day” or “2 Day” Service is chosen when funds will be available for collection by the receiver after 24 and 48 hours respectively from the
time the money is sent. Funds may be delayed or Services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements,
Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional restrictions may apply. For further information, please call +371 67608347*.
You must be of majority age to use the Service. Applicable law prohibits money transmitters from doing business with certain individuals and countries, and Western Union will not be able to provide the Service to those
individuals and countries. For further information, please call +371 67608347*.
Details of the fees and charges which you will be required to pay to Western Union for the Service, as well as details of the exchange rate(s) which will be applied, are provided on this form. Money transfer payments will normally be made in the currency of the destination country (in some countries payment is available only in an alternate currency). The exchange rate may be an estimate only, and the actual exchange rate will be determined at
the time the money transfer is confirmed in the system (in some countries, due to local law requirements, the actual exchange rate may be determined only at the time of pay out). All currency is converted at Western Union’s
then current rate of exchange. Western Union calculates its rate of exchange based on commercially available interbank rates plus a margin. Western Union and its Agents may make money from currency exchange. Most rates
of exchange are adjusted several times daily in line with the prevailing rate of financial markets globally. To the extent allowed by law, Western Union may deduct an administrative charge from money transfers that are not
picked up within one year of the date of receipt. For further information, please call +371 67608347*.
The receiver may incur additional fees for receiving the sender’s funds through a mobile telephone or to an account. The receiver’s agreement with its mobile phone service, mWallet or other account provider governs the
account and determines their rights, liability, fees, funds availability and account limitations. In the event of an inconsistency between the account or mobile number and name of the receiver, the transfer will be credited to
the account number provided by the sender. Western Union accepts no responsibility to the sender nor to any account holder for any fees, exchange rates used for conversion to non-local currency, acts or omissions of the
destination or intermediary financial service providers. Should sender or receiver request SMS notification to indicate availability or payout of the funds, charges applied by the service provider are the exclusive responsibility
of the sender or receiver.
Conflicts of interest - WUPSIL performs the Service on behalf of its consumers. Money transfer does not tend to give rise to conflicts of interest entailing risk of damage to the interests of its consumers. If a conflict of interest
does arise which cannot be reasonably avoided, WUPSIL shall: a) disclose the general nature and/or source of the conflicts of interest to the consumer; and b) ensure that the conflict does not result in damage to the interests
of the consumer. For more information please contact +371 67608347*.
Cancellation and Refunds - You may cancel the transaction at an Agent location or by calling +371 67608347* up to the time at which the receiver has picked up the money. Once cancelled, Western Union will refund the principal
amount, deducting the transfer fee applied for the Service. Refunds typically take up to 10 business days. You may request a refund of the principal amount of a money transfer by writing to WUPSIL by letter or email if payment
to the receiver is not made within 45 days. Western Union will refund the transfer fee upon your written request to WUPSIL by letter or email if the money transfer is not available to the receiver within the timelines specified
above, subject to delay not being due to conditions beyond the control of Western Union (or the Agents), such as regulatory requirements, inclement weather or telecommunications failure. Payment of some money transfers
may be delayed as a result of the application of United States or other applicable laws.
Western Union offers free SMS notification in some countries to indicate to the sender that the transaction has been collected by the receiver or to the receiver that funds are available for collection. Western union is not
responsible for any charges payable by the sender or receiver associated with SMS messages.
In the event you have a complaint, believe an error has been made or have an enquiry in relation to the Service, please contact customer services: call +371 67608347*, email us at uk.customer@westernunion.co.uk contact us
via our website at www.westernunion.co.uk or write to us at Western Union, PO Box 8252, London, W6 0BX. We will investigate your request and provide you with regular updates on its progress. An acknowledgement of your
complaint will be sent to you within 5 business days of the complaint being received. The acknowledgement will contain the date of receipt plus a reference number, which should be used in all further communications with
Western Union. If you are dissatisfied with the resolution proposed by Western Union, you have the right to refer your complaint to the Financial Services Ombudsman in Ireland by writing to 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln
Place, Dublin 2, Ireland, by calling +353 1 6620899 or via email enquiries@financialombudsman.ie or your local governmental office.
Your personal information is processed under applicable law and controlled by Western Union Payment Services Ireland Limited. We use personal information you provide to us when using our products and services, as well
as other information that is collected or generated during our relationship with you. This includes information from other services like money transfers, bill payments, loyalty or membership program details, previous use of
our services history, and marketing choices. This information is used to provide you with the services you have asked for and for activities such as administration, customer service, anti-money laundering, compliance and
legal duties, validate your details, to help us understand our consumers by doing analysis and research of the information we hold, to help prevent and detect fraud, debt and theft, to help us improve our products, services
and operations, and, subject to your choices, send you commercial communications by email, telephone, post, SMS and by any other relevant channel.
Western Union may also use, collect from and share with other businesses that work with us, information from other products and services and convenience and/or rewards programs, for which you have registered. This information may be used for any of these purposes in this section. We will hold and retain the information that you give us about another person including the details of the receiver of our services in order to execute the transaction.
Prior to providing this information you are obliged to notify and secure authorisation from the other person on our use of this information as set out in this section. The provision of this information is optional information, but
needed to execute the transaction and provide these services to you. Without it, Western Union is unable to provide the money transfer, facilitate convenience activities or other requested services.
We may provide the information we hold to parties located outside the EEA, including the USA, for the purposes set out in this statement. The categories of data transferred are personally identifiable information, contact details
and information relating to the money transfer, transaction history, and any other Information supplied by you. We may also provide the information to other organisations, including those that help us run our business, if there
is a reasonable need to do so, to carry out or aide the money transfer, future services, or for any of the reasons or uses set out in this section. We may add to information you provide with information from other businesses
or individuals, including information to validate the accuracy of your information provided by you. Western Union may also give information to third parties, where there is a reasonable need, to help prevent and detect crime,
to prosecute offenders, national security or other legal reasons.
The information we hold may be accessed by Western Union and our affiliates including but not limited to Western Union Payment Services United Kingdom Ltd., Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union
International Bank GmbH, Western Union International Limited and Western Union Financial Services, Inc. for any of the reasons set out in this section or for other purposes to which you have agreed. You have a right to ask
us to see and get a copy of your information, for which we may charge a small fee. You can also correct, erase or limit our use of the information which is incomplete, inaccurate or out-of-date. And you may object at any time
on legitimate reasons to the use of your information, where the processing is not required to complete the service, or required by law or regulation. If you wish to exercise these rights or no longer wish to receive commercial
communications from Western Union, please contact Western Union by calling +371 67608347* or alternatively by contacting us via our website www.westernunion.co.uk.
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* Free calls from landlines and public phones. Standard network charges may apply for mobile calls. Lines are open Monday to Sunday from 7am – 10pm.
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Ísland
Skilmálar og skilyrði sem gilda um þjónustu Western Union® Money TransferSM (hér eftir kölluð „Þjónustan“)
Western Union Payment Services Ireland Limited (stytt „WUPSIL“ eða „Western Union“) býður Þjónustuna í gegnum net viðurkenndra umboðsaðila (stytt „Umboðsaðilana“) á Evrópska efnahagssvæðinu („EES“). WUPSIL
útvistar mikilvægum rekstrarþáttum til annarra fyrirtækja í Western Union Group og útvalinna þriðju aðila. WUPSIL, dótturfyrirtæki Western Union Company, er írskt fyrirtæki með aðalaðsetur í Unit 9, Richview Business Park,
Clonskeagh, Dublin 14, Írlandi.
WUPSIL starfar undir eftirliti Central Bank of Ireland (hér eftir „Central Bank“) og er í lista Central Bank yfir greiðsluþjónustufyrirtæki skráð sem greiðslustofnun númer E0471360. Nánari upplýsingar er að finna á www.centralbank.ie.
Western Union býður þjónustu sína bæði innanlands og á alþjóðamarkaði. Með því að útfylla og undirrita greiðslu- eða úttektareyðublaðið lýsir þú yfir samþykki þínu á millifærslunni, að því tilskyldu að innistæða og auðkenning séu í lagi. Áður en greiðslan er staðfest færðu með sömu boðleið og þú notaðir fyrir millifærslubeiðnina upplýsingar um hámarks biðtíma, millifærslugjald og greiðslugengið sem notað er við millifærsluna. Einnig
þarftu að upplýsa viðtakandann um millifærsluna, fylla út nafn sendanda, upprunaland millifærslunnar, nafn viðtakanda, áætlaða upphæð, MTCN-númer (Money Transfer Control Number) og uppfylla kröfur og aðra skilmála
viðkomandi umboðsaðila.
Gildandi lög banna fjármagnsflytjendum viðskipti við vissa einstaklinga og viss lönd – Western Union ber skylda til að skima allar millifærslur og bera þær saman við nafnalista frá stjórnum þeirra landa og landssvæða sem
við eigum viðskipti við, þar á meðal frá OFAC – deild bandaríska fjármálaráðuneytisins sem hefur umsjón með erlendum eignum (US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control) – og Evrópusambandinu. Ef grunur
um samsvörun vaknar verður Western Union að kanna millifærsluna til þess að finna út hvort nafnið sé líka á viðkomandi nafnalista. Ef svo reynist vera eru viðkomandi viðskiptavinir beðnir um auðkenningu og aðrar nánari
upplýsingar, sem leiðir til lengri afgreiðslutíma. Þetta er lagaleg forsenda fyrir öllum millifærslum framkvæmdum af Western Union.
Greiðsluskilmálar og ábyrgð. – Greiðsla fer fram til þess einstaklings sem Western Union eða umboðsaðili þess telur réttbæran viðtakanda eftir athugun á auðkennisskjölum hans. Þrátt fyrir minni háttar villur í útfyllingu viðtakanda greiðslunnar er þó leyfilegt að framkvæma millifærslu. Ekki er hægt að framkvæma greiðslu nema viðtakandi hennar hafi gefið upp þær millifærsluupplýsingar sem Western Union fór fram á; þetta gildir einkum og
sér í lagi um upphæð millifærslunnar ásamt nafni sendanda, MTCN-númer og landsins sem millifært er frá. Ennfremur er þess krafist að viðtakandi greiðslunnar auðkenni sig á fullnægjandi hátt.
Með millifærslu uppgefinnar fjárhæðar til þess einstaklings sem hefur áður gefið upp ofangreindar millifærsluupplýsingar og sannað örugglega á sér deili með auðkennisskírteini og/eða staðfestingarspurningu, eftir því sem
við á, sem þann viðtakanda greiðslunnar sem þú skilgreindir, hefur Western Union uppfyllt skyldur sínar við þig. Western Union ber skylda til að yfirfara og kanna með viðeigandi hætti bæði auðkennisskírteini og þær millifærsluupplýsingar sem viðtakandi greiðslunnar leggur fram og neita greiðslu ef ástæða er til að efast um áreiðanleika nefnds auðkennisskírteinis.
Þér ber skylda til að sjá til þess að þær upplýsingar sem þú gefur séu réttar, tæmandi og vel skiljanlegar. Einnig verður þú að tryggja að upplýsingar sem tengjast millifærslunni komist ekki í hendur neinna annarra en viðtakanda
greiðslunnar; þetta á til dæmis við upplýsingar um nafn þitt og viðtakandans, MTCN-númer og upphæð greiðslunnar. Western Union mælir með því að þú millifærir ekki fé til annarra viðtakenda en þeirra sem þú þekkir. Western
Union tekur enga ábyrgð á afhendingu eða gæðum vöru eða þjónustu sem voru greiddar í gegnum Þjónustuna.
Ef þú hefur ástæðu til að ætla að upplýsingum varðandi millifærslu hafi verið stolið, þær hafi týnst eða verið afritaðar þá ertu vinsamlegast beðin(n) að hafa strax samband við Western Union með því að hringja í
+371 67608347*. Áður en þú hefur tilkynnt þess konar missi, þjófnað eða misnotkun til Western Union er því aðeins hægt að draga þig til ábyrgðar ef (i) þú hefur afhent millifærsluupplýsingar öðrum en viðtakanda
greiðslunnar og það stuðlað að misnotkuninni eða (ii) þú tilkynntir missinn, þjófnaðinn eða misnotkunina ekki strax eða (iii) þú verður uppvís að svikum af ásettu ráði eða vítaverðu gáleysi.
Western Union ber í samræmi við gildandi lög fulla ábyrgð á tjóni sem hlýst af misferli starfsmanna eða umboðsaðila við framkvæmd millifærslunnar ef það var af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Smávægilegt gáleysi af hálfu
Western Union, eignatengdra fyrirtækja eða erlendra umboðsaðila þess fellur ekki undir þessa ábyrgð. Bótaábyrgð Western Union takmarkast við endurgreiðslu á jafnaðarlega fyrirsjáanlegu tjóni sem fellur undir viðkomandi
samning, þó að hámarki 500 evrur (í viðbót við millfærða upphæð ásamt áföllnum gjöldum, ef við á). Þó er undir engum kringumstæðum hægt að draga Western Union til ábyrgðar ef þú hefur af ásetningi eða gáleysi lekið
upplýsingum sem tengjast millifærslunni til annarra en viðtakanda greiðslunnar. Western Union ber enga ábyrgð á tjóni af völdum óviðráðanlegra orsaka, bilunum í fjarskiptaneti, uppþotum, styrjöldum eða öðrum orsökum
sem ekki eru á valdi Western Union (þar undir heyra m.a. verkföll, verkbönn og fyrirmæli opinberra yfirvalda).
Ef umboðsaðili Western Agent tekur við ávísun, greiðslu með kreditkorti, debetkorti eða öðru greiðsluformi en peningum ber hvorki Western Union né umboðsaðilanum skylda til að framkvæma millifærsluna eða greiða hana
út, ef ekki reynist unnt að leysa út greiðsluna. Auk þess eru hvorki Western Union né umboðsaðilar þess ábyrgir fyrir tjóni sem verður vegna þess að greiðsla berst ekki til viðtakanda af því að Western Union eða umboðsaðilar
þess hafa tekið við greiðslu í öðru en reiðufé eða vegna þess að millifærslan var ekki tekin gild áður en Western Union eða umboðsaðilar þess gátu innleyst þessa tilteknu greiðslu. Western Union og umboðsaðilar þess geta, án
þess að gefa upp ástæðu, neitað að veita tilteknum aðila þjónustu; tilgangur slíks getur fyrst og fremst verið að koma í veg fyrir sviksamlegt athæfi, peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverkastarfsemi eða að uppfylla ákvæði
gildandi laga, niðurstöður dómsúrskurðar, stjórnsýsluskipanir eða kröfur valdstjórnarinnar.
Viðtakendur greiðslna geta vitjað þeirra í síðasta lagi fyrir lok næsta virka dags eftir að Western Union eða umboðsaðili þess fær upphæðina ásamt millifærslugjöldum í hendur („móttökudagur fjárins“), að uppfylltum lagalegum og reglufestum skilyrðum. Þessi frestur er þó einum degi lengri þegar um er að ræða peningasendingar í seðlum. Millifærslur (i) utan EES eða (ii) millifærslur þar sem þarf að umreikna gengi evrunnar miðað við
gjaldmiðil lands utan evrusvæðis Evrópubandalagsins eða EES eða (iii) millifærslu þar sem gæti þurft að greiða milli landa og í öðrum gjaldmiðli en evru fær viðtakandi féð í hendur ekki síðar en í lok fjórða virka dags á eftir
móttökudegi fjárins.
Venjulegar eða endurteknar millifærslur taka yfirleitt ekki nema nokkrar mínútur; ef valin er „Next Day“ eða „2 Day“ þjónusta getur viðtakandinn þó ekki tekið upphæðina út fyrr en 24 eða 48 klukkustundum eftir sendingu.
Fyrir getur komið að sendingum seinki eða séu ekki mögulegar vegna sérstakra annmarka á sendingum; ástæður kunna meðal annars að vera upphæð millifærslunnar, ákvörðunarland, skortur á vissum gjaldeyri, stjórnvaldsaðgerðir, vandamál varðandi auðkenningu, opnunartímar umboðsaðila, tímamismunur eða valkosturinn seinkuð afhending. Ekki er heldur hægt að útiloka aðrar sérstakar hömlur. Til að fá nánari upplýsingar má hringja í
síma +371 67608347*.
Þú verður að vera orðin(n) lögráða til þess að mega nota Þjónustuna. Gildandi lög banna fjármagnsflytjendum viðskipti við vissa einstaklinga og viss lönd og Western Union getur því ekki veitt þessum einstaklingum eða
löndum Þjónustuna. Til að fá nánari upplýsingar má hringja í síma +371 67608347*.
Ítarlegri upplýsingar um verð á Þjónustunni ásamt gjöldum sem þú þarft að greiða Western Union fyrir hana, einnig upplýsingar um gengisskráningu sem umreiknað er eftir er að finna á þessu eyðublaði. Að jafnaði fara
millifærslur fram í gjaldmiðli ákvörðunarlandsins (í sumum löndum er þó eingöngu hægt að greiða í öðrum gjaldmiðli). Hér er aðeins hægt að gefa upp áætlað greiðslugengi, því að raunverulegt gengi er það sem skráð er á
þeim tíma sem hugbúnaðurinn staðfestir millifærsluna (í sumum löndum miðast raunverulegt gengi samkvæmt þarlendum lögum við þann tíma sem útborgun fer fram á). Western Union umreiknar alla gjaldmiðla á gildandi
dagsgengi þegar millifærslan fer fram. Við útreikning greiðslugengisins miðar Western Union við almenna gengisskráningu fyrir millibankaviðskipti að viðbættri álagningu. Western Union og umboðsaðilar þess hafa tekjur af
gjaldeyrissölu. Gengi flestra gjaldmiðla er umreiknað alloft á dag allt eftir ríkjandi gengisþróun á fjármálamörkuðum hinna ýmsu landa heims. Að svo miklu leyti sem lög heimila getur Western Union dregið umsýslukostnað
frá millifærðum upphæðum sem ekki hefur verið vitjað ári eftir dagsetningu kvittunarinnar. Til að fá nánari upplýsingar má hringja í síma +371 67608347*.
Ef viðtakandi tekur við og staðfestir millifærsluna með farsíma eða lætur færa hana inn á reikning getur það haft viðbótarkostnað í för með sér. Það er samningur viðtakandans við farsímafyrirtækið, mWallet eða aðra reikningsþjónustu sem stjórnar reikningnum og ákveður réttindi, ábyrgð, gjöld, aðgengi að innistæðum og takmarkanir reikningsins. Ef ósamræmi er milli reiknings- eða farsímanúmers og nafns viðtakanda er upphæðin millifærð
á það reikningsnúmer sem sendandinn gaf upp. Western Union tekur hvorki ábyrgð gagnvart sendanda né reikningshafa hvað varðar gjöld eða gengisskráningu sem notuð er til að umreikna upphæðina í annan gjaldmiðil
en viðkomandi lands; sama gildir um skráningu eða vanrækslu skráningar á ákvörðunarstað og hugsanlega milliliði eða miðlara fjármálaþjónustunnar. Ef sendandi eða viðtakandi óskar eftir að fá SMS skilaboð um komu eða
útborgunartíma upphæðar eru gjöld sem þjónustuveitandinn leggur á fyrir það eingöngu á ábyrgð sendanda eða viðtakanda millifærslunnar.
Hagsmunaárekstrar – WUPSIL framkvæmir Þjónustuna fyrir hönd viðskiptavina sinna. Millifærsla fjár hefur yfirleitt ekki í för með sér hættu á hagsmunaárekstrum sem geta skaðað hagsmuni notenda kerfisins. Ef samt skyldi
eiga sér stað hagsmunaárekstur sem ekki er auðvelt að leysa bregst WUPSIL við með því að a): greina og skýra fyrir notandanum eðli og/eða ástæður hagsmunaárekstursins og b): tryggja að hagsmunaáreksturinn skaði ekki
hagsmuni notandans. Til að fá nánari upplýsingar má hringja í síma +371 67608347*.
Afturköllun og endurgreiðslur – Þú getur afturkallað millifærslu hjá umboðsaðila eða með því að hringa í síma +371 67608347* allt til þess að viðtakandi hefur tekið út peningana. Eftir afturköllun endurgreiðir Western Union
grunnupphæðina að frádregnu millifærslugjaldinu fyrir Þjónustuna. Endurgreiðsla tekur að jafnaði allt upp í 10 virka daga. Ef greiðsla til viðtakanda hefur ekki farið fram innan 45 daga geturðu óskað eftir endurgreiðslu
grunnupphæðar millifærslu með því að skrifa bréf eða tölvupóst til WUPSIL. Western Union endurgreiðir millifærslugjaldið eftir skriflega ósk þína í bréfi eða tölvupósti ef millifærða upphæðin er ekki tiltæk viðtakanda innan
ofangreindra tímamarka af ástæðum sem ekki er á valdi Western Union (eða umboðsaðila þess) að ráða við eða breyta; undir óviðráðanlegar ástæður falla til dæmis stjórnvaldsaðgerðir eða lagafyrirmæli, óveður og bilanir í
fjarskiptakerfi. Greiðslum á vissum millifærslum getur einnig seinkað vegna beitingar á bandarískum eða öðrum gildandi lagaákvæðum.
Í sumum löndum býður Western Union án endurgjalds upp á SMS-skilaboð sem tilkynna sendanda að viðtakandi hafi sótt greiðslu eða móttakanda að hann hafi fengið millifærslu sem hann geti vitjað. Engin gjöld sem sendandi
eða viðtakandi þarf að greiða vegna SMS-skilaboða tengjast Western Union á nokkurn hátt.
Ef þú vilt bera fram kvörtun, telur að mistök hafi átt sér stað eða vilt bera upp spurningu varðandi Þjónustuna ertu vinsamlegast beðin(n) að hringja í síma +371 67608347*, senda okkur tölvupóst á uk.customer@westernunion.
co.uk, hafa samband við okkur á vefsíðunni www.westernunion.co.uk eða skrifa okkur á Western Union, PO Box 8252, London, W6 0BX. Við könnum þá erindi þitt og sendum þér reglulega upplýsingar um framhaldið. Staðfestingu á móttöku erindisins sendum við þér innan 5 virkra daga frá því að það berst okkur. Í staðfestingunni koma fram móttökudagsetning ásamt tilvísunarnúmeri sem þarf að nefna í svari og síðari samskiptum við Western Union.
Ef þú ert ekki sátt(ur) við þá lausn sem Western Union leggur til áttu rétt á að vísa kvörtun þinni til umboðsmanns fjármálaþjónusta, Financial Services Ombudsman, á Írlandi með því að skrifa á póstfangið: 3rd Floor, Lincoln
House, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland, hringja í síma +353 1 6620899, senda tölvupóst á enquiries@financialombudsman.ie eða snúa þér til næstu stjórnarskrifstofu.
Meðferð og umsýsla persónulegra upplýsinga þinna fer fram samkvæmt gildum lögum og undir eftirliti Western Union Payment Services Ireland Limited. Til þess að geta veitt þér Þjónustuna með hugbúnaði okkar þurfum við
að nota þær persónulegu upplýsingar sem þú hefur látið okkur í té; sama gildir um þær aðrar upplýsingar sem er safnað eða sem koma til við framkvæmd samnings okkar við þig. Þar meðtaldar eru upplýsingar frá öðrum
þjónustugreinum, til dæmis millifærslu peninga, greiðslu reikninga, vinnslu og framkvæmd áætlana sem varða þátttöku og tryggð viðskiptavina, fyrri uppflettingu í þjónustusögu okkar og valmöguleika í sambandi við markaðssetningu. Þessar upplýsingar eru nýttar við veitingu þeirrar þjónustu sem þú pantaðir og einnig við stjórnsýslu, viðskiptavinaþjónustu, ráðstafanir gegn peningaþvætti, samræmingu og uppfyllingu lagaákvæða, sannreynslu
uppgefinna upplýsinga, til betri skilnings á þörfum viðskiptavinanna með athugun og greiningu á fyrirliggjandi upplýsingum, til hjálpar við að hindra og koma upp um svik, skuldir og þjófnaði, við að bæta framboð okkar,
þjónustu og úrvinnslu og að síðustu – svo framarlega sem þú hefur merkt við þann valkost – til að geta sent þér kynningar og upplýsingar um þjónustuna í tölvu- eða bréfapósti, SMS eða á annan tiltækan hátt.
Western Union getur einnig notað, safnað hjá og deilt með öðrum samstarfsfyrirtækjum okkar, upplýsingum um aðrar vörur og þjónustu ásamt leiðum til auðveldunar á nýtingu þjónustunnar og/eða umbunarkerfi sem þú
hefur skráð þig fyrir. Þessar upplýsingar geta verið nýttar í hvaða þeim tilgangi sem nefndur er í þessum kafla. Til þess að geta framkvæmt millifærslur vistum við og varðveitum þær upplýsingar sem þú hefur látið okkur í té
um aðra einstaklinga, þar á meðal upplýsingar um viðtakanda þjónustunnar. Áður en þú gefur okkur upp þessar upplýsingar ber þér skylda til að tilkynna viðkomandi einstaklingi um það og fá leyfi hans till þeirrar nýtingar
upplýsinganna sem lýst er í þessum kafla. Veiting þessara upplýsinga er ekki skylda, en upplýsingarnar eru hins vegar nauðsynlegar til að geta veitt þér þessa þjónustu. Án upplýsinganna getur Western Union ekki framkvæmt
millifærslur, látið í té hjálpartæki til auðveldunar eða veitt aðra þá þjónustu sem óskað er.
Í þeim tilgangi sem gerð er grein fyrir í þessari yfirlýsingu getum við veitt aðilum utan EES, þar á meðal í Bandaríkjum Norður-Ameríku, upplýsingar sem við höfum undir höndum. Flokkar upplýsinga sem þannig eru veittar
eru persónugreinanlegar upplýsingar, samskiptaupplýsingar og upplýsingar varðandi millifærslu fjár, skrár um millifærslur og hvers konar aðrar upplýsingar sem þú hefur látið í té. Við getum einnig, ef umtalsverð þörf er fyrir
hendi, veitt öðrum aðilum aðgang að þessum upplýsingum, þar á meðal aðilum sem aðstoða okkur í starfsemi fyrirtækisins – við að framkvæma eða aðstoða við millifærslu fjár, þjónustuveitingu til framtíðar eða vegna annarra
ástæðna eða í öðrum tilgangi en getið er í þessum kafla. Við þær upplýsingar sem þú gefur getum við bætt upplýsingum frá öðrum einstaklingum eða fyrirtækjum, þar á meðal upplýsingum til að sannreyna nákvæmni þeirra
upplýsinga sem þú veittir. Western Union getur einnig veitt upplýsingar um þriðja aðila, ef verulegt tilefni er fyrir hendi, til aðstoðar við að hindra eða koma upp um afbrot, til að saksækja brotamenn, í þágu þjóðaröryggis eða
af öðrum lagalegum ástæðum.
Aðgang að upplýsingum í okkar höndum hafa Western Union og dótturfyrirtæki okkar, þar á meðal en ekki eingöngu Western Union Payment Services United Kingdom Ltd., Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western
Union International Bank GmbH, Western Union International Limited og Western Union Financial Services, Inc., af hverjum þeim ástæðum sem gerð er grein fyrir í þessum kafla eða í öðrum tilgangi sem þú hefur veitt samþykki
þitt til. Þú átt rétt á að óska eftir að sjá og fá afrit af upplýsingum um þig, hugsanlega gegn lágu gjaldi. Þú getur einnig leiðrétt, eytt eða takmarkað nýtingu okkar á upplýsingum sem eru ekki tæmandi, ónákvæmar eða úreltar.
Auk þess geturðu, ef gildar ástæður eru til, hvenær sem er andmælt notkun upplýsinga um þig ef úrvinnsla þeirra er ekki nauðsynleg til að framkvæma Þjónustuna eða hennar krafist á grundvelli laga eða reglugerða. Ef þú
óskar eftir að nýta þennan rétt eða hætta að fá kynningar og upplýsingar um Þjónustuna frá Western Union þá vinsamlegast hafðu samband við Western Union með því að hringja í síma +371 67608347* eða um vefsíðuna
www.westernunion.co.uk.
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