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Magiging panatag ang loob 
tuwing nagpapadala ng pera

Kapag nagpapadala ka sa iyong 
pamilya, kaibigan, atbp. Sa labas  
ng Estados Unidos, alam mo ba  
ang saktong halaga na 
matatanggap nila?
Kapag gumagamit ka ng electronic transfer tuwing 
nagpapadala ng pera, makikita mo ang saktong 
halaga, at protektado ang iyong transaksyon.

Bago mo bayaran ang iyong 
transaksyon, makikita mo ang:
 § Exchange rate
 § Mga fees at buwis
 § Ang saktong halagang matatanggap nila

Para sa karamihan ng mga transfer, makikita mo 
ang eksaktong halaga, pero minsan tantyang 
halaga ang makikita mo. Halimbawa:

Halaga: $100.00
Transfer fee: +$7.00
Transfer tax: +$3.00

TOTAL:  $110.00

Exchange rate:  US $1.00 = 12.27 MXN
Halaga:    1,227.00 MXN
Ibang mga fee: -30.00 MXN

TOTAL NA MATATANGGAP: 1,197.00 MXN

Maaaring mabawasan ang halaga dahil sa mga 
fee na sinisingil ng bangko ng makatatanggap.

Pagkatapos mong magbayad, 
makatatanggap ka ng 
karagdagang impormasyon 
tungkol sa:
 § Kung kalian makakarating ang halagang 

pinapadala mo sa makatatanggap
 § Kung ano ang iyong karapatan para kanselahin 

ang transaksyon
 § Kung paano humingi ng tulong kapag nagkamali
 § Kung paano magsumite ng reklamo

Kadalasan ay kinakailangan ng mga money transfer 
provider na magbigay ng ganitong impormasyon. 
Maaaring ibigay ang impormasyon na ito bago ka 
magbayad o pagkatapos.

Maaaring may karagdagang proteksyon para sa iyo, 
depende sa mga batas sa iyong state.

http://www.consumerfinance.gov/
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Tungkol sa CFPB

Ang Consumer Financial Protection Bureau 
(CFPB) ay isang ika-21 na siglo na ahensya 
na gumagabay sa pamamalakad ng 
consumer finance market sa paglalahad at 
pagpapatupad ng mga epektibong tuntunin, 
at sa pagsuporta sa mga mamimili upang 
mas kontrolado nila ang kanilang mga 
pananalapi. 

Para sa karagdagang impormasyon 
consumerfinance.gov

Makipag-ugnayan sa amin
 Makipag-ugnayan sa amin 
 consumerfinance.gov/complaint 

	 Ibahagi	ang	iyong	kwento	
 consumerfinance.gov/your-story 

	 Magtanong	sa	CFPB
  consumerfinance.gov/ask-cfpb 

 Ipamahagi ang iyong saloobin 
 facebook.com/cfpb 
 twitter.com/cfpb
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