Magpadala ng pera sa ibang
bansa na may higit pang
pagtitiwala.
Halaga ng internasyonal na paglilipat ng pera ay mas
madali na ngayon na makita at maunawaan.
Ang ilang mga pederal na proteksyon ay maaaring
mag-aplay kung ikaw magpadala ng pera sa ibang
bansa.
Sa Oktubre 2013, pederal na batas nagsimulang
mangailangan sa maraming kompanya ng pag lilipat
ng pera, mga bangko, credit unions, at posibleng
iba pang mga uri ng financial services companies na
upang magbigay sa iyo sa higit pang karagdagang
impormasyon bago ka magsagawa ng isang panginternasyonal perang paglilipat. Karagdagang
proteksyon ay magagamit pagkatapos mailipat at
maipadala. Ang mga proteksiyon ay nag lalapat sa
Karamihan pagpapadala ng pera na mahigit $ 15 mula
sa mga taong nasa loob ng Estados Unidos sa mga
kaibigan, pamilya o sa iba pa sa labas ng bansa.
Bago ka magpadala ng pera, ikaw ay matuto nang
higit pa tungkol sa:
Ang halaga ng palit, bayad, at buwis na iyong
babayaran, at ang halaga na iyan ang natanggap.
Makakatanggap ka rin ng impormasyon tungkol sa:
Kapag ang pera ay pwede nang kunin sa patutunguhan
nito,iyong karapatan na ikansela ang paglipat, at kung
anong gagawin kung naniniwalang mayroong mali.
Problema sa iyong mga transaksyon? Mayroon kang
mga bagong proteksyon.
Kung naniniwala kang di-tama ang ginawa sa iyong
paglilipat agad na ipaglaban ang pagkakamali sa

kumpanya, itong pangkalahatan ay magkakaroon ng 90
araw upang siyasatin ang bagay na ito. Ang kumpanya
ay dapat din abisuhan ka sa resulta nang pagsisiyasat.
Sa tiyak na mga kaso, tulad ng kung ang pera ay
hindi kailanman dumating, maaari mong magawang
makakuha ng isang balik-bayad o ipapadalang muli
ang paglilipat.
Ang panuntunan ay hindi nalalapat sa bawat
kumpanya na nagpadala sa paglilipat ng pera.
Halimbawa, ang mga pederal na batas ay hindi akma
sa mga kumpanya na palagiang magbigay 100 o mas
kaunting mga internasyonal perang paglilipat sa bawat
taon.
Hindi sigurado kung sino upang makipag-ugnay?
Kung mayroon kang reklamo at hindi ka sigurado kung
saan puwedeng ibigay, magsumite ng reklamo sa
CFPB. Ibibigay naming ang iyong reklamo sa kumpanya
at gagawin upang makakuha ng isang tugon mula sa
kanila. Kung maka kita kami ng iba pang ahensya ng
gobeyerno na higit na makakatulong, ipapasa namin
ang iyong reklamo sa mga ito at ipaalam sa iyo.
Iba pang mga proteksyon ay maaaring magagamit mo,
depende sa kung paano magpadala sa iyo ang pera at
ang mga batas sa iyong bansa.

Upang matuto nang higit pa: Tumawag
855-411-CFPB (2372).

