
TL

           My number notice card 　　　　My number ID card （I-Kopia ang harap at likod）

(Para sa mga Katanungan)
International Money Transfer Support Center
Toll Free number: 0120-3630-44 (pwede rin sa mobile phone or PHS)
Business Hours: 9: 00 to 22: 00 (Walang holiday buong taon)

* Ang My Number ay kinakailangang i-submit ayon sa dalawang batas na sumusunod:
"Batas na nagsasaad ng pag-gamit ng number para sa identification ng mga tao para sa administration 
procedures" at "Batas ukol sa pag-submit ng records ukol sa overseas remittance para sa pagpataw ng 
local tax."

Maging sa hinaharap, inaasahan po namin ang inyong malugod na pagtatangkilik sa
Western Union International Money Transfer Service via Convenience Stores.

 (Importanteng Paunawa)

Ang Pag-Submit ng Individual Number (My Number) para sa International Money 
Transfer Service.

Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa Western Union International Money Transfer 
Service via Convenience Stores.

Ayon sa batas (*), ang mga customer ng Western Union Money Transfer Service via Convenience Stores 
na hindi pa nakapag-submit ng kanilang My Number ay kinakailangang mag-submit ng My Number bago 
mag-December 31, 2018.

Para sa mga customer na hindi pa nakapag-submit ng My Number, mangyaring i-submit ang My Number sa 
lalong madaling panahon.
Kung naipadala na ninyo sa amin ang inyong Mynumber, ipagpaumanhin ninyo po kami.

Simula sa January 2019, mangyaring tandaan na temporary na ma-
su-suspend ang paggamit ng aming service para sa mga customer 
na hindi pa nakapag-submit nang My Number.



Para sa mga Customer na walang Telephono

⑤

Papano tumawag sa  Customer Support Center gamit ang  Famiport Phone

Mula sa Top Menu pindutin ang  "International 
Remmitance" 

Pindutin ang Western Union
②

Piliin ang nais na wika

③

Pindutin ang ICON na telephono (kulay berde 
na button sa ibabang kaliwa)

④

1. I -angat ang Telephono  2. Pindutin ang CALL button

①


