
Зверніть увагу:
- при оплаті послуг на суму понад 4999 грн

«особисто в руки» або приймання оплати понад 
5000 грн співробітник НП може попросити зробити скан або фото документів, аби забезпечити виконання 
норм законодавства; 
- у випадках автоматичного виявлення підозр програмним забезпеченням касир зобов'язаний провести 
додаткову ідентифікацію клієнта.

До 29 999 грн*
Отримувач: Фізична особа

Якщо отримувач:

Фізична 
особа

Доставка посилок:  доставка у відділення 

* - Оголошена вартість 
** - Громадянина Україниможливо використовувати тільки на відділенні, на 

адресній доставці тимчасово не доступно для Клієнта

Перелік документів:1 1. Посвідчення водія, видане в Україні.
2. Пенсійне посвідчення.
3. Студентський квиток.
4. Картка мігранта.
5. Посвідчення особи на повернення 
в Україну.
6. Дипломатичний паспорт України.
7. Службовий паспорт України.
8. Проїзний документ біженця.
9. Посвідчення учасника бойових дій.
10. Посвідчення особи, яка потребує 
додаткового захисту.
11. Проїзний документ особи, якій надано 
додатковий захист.
12. Посвідчення особи, яка потребує 
тимчасового захисту.

2

Фізичн
особа

Представник 
фізичної особи

Родич 
одержувача

Замовлено послугу:  «Сума грошового переказу»
Оголошена вартість:  д

1. Паспорт**.
2. Тимчасове посвідчення**.
3. Посвідку на постійне проживання.
4. Посвідку на тимчасове проживання.
5. Посвідчення біженця, видане в Україні.
6. Паспорт** для виїзду за кордон.
7. Тимчасове посвідчення, що підтверджує особу**.
8. Посвідчення особи без громадянства для виїзду 
за кордон.
9. Паспорт іноземного громадянина. 
(у якому відомості про особу вказані кирилицею та/або латиницею. 
У разі використання іншої абетки – надає апостиль (офіційний переклад 
паспорта українською мовою)). 
10. Електронна форма паспорту** з мобільного 
додатку «Дія».
11. Електронна форма паспорту** для виїзду 
за кордон з мобільного додатку «Дія».

Умови отримання 
без документів:
1. Назвати номер 
експрес-накладної та сплатити 
вартість відправлення.
2. Пройти СМС-ідентифікацію 
або показати карту клієнта 
у мобільному додатку.
Отримання з документами — 
лише з Переліку №1 та №2. 

Умови отримання 
без документів:
1. Назвати номер 
експрес-накладної та сплатити 
вартість відправлення.
2. Пройти СМС-ідентифікацію.
3. Продемонструвати довіреність 
і документ третьої особи 
з Переліку №1 (п.1-9) та №2.

1. Чоловік/дружина надає свій паспорт 
громадянина України (з відміткою про шлюб або 
з оригіналом свідоцтва про шлюб) або паспорт 
громадянина України для виїзду 
за кордон Одержувача, зазначеного 
в експрес-накладній.
2. Батько або матір Одержувача надає 
свій паспорт громадянина України 
(з відміткою про ступінь родинного зв'язку або 
зі свідоцтвом про народження). 
Третьою особою надаються два 
Обов’язкова умова: 
- свідоцтво про народження;
- відмітка про шлюб або оригінал 
свідоцтва про шлюб.

От

Якщо отримувач:
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