
Envie um formulário de troca impresso e preenchido com as notas para o seguinte
endereço:

Exchange Office old-cash
KANTOR DUKAT - GALLERY GROCHOW
Kobielska 23 (ground floor)
04-359 Warsaw,
Poland

Preencha legivelmente todas as partes do formulário de troca com letras de forma,
fornecendo os dados pessoais e detalhes da conta bancária para pagamento. Lembre-se de
escolher a moeda correta para receber o pagamento. Os dados pessoais devem
corresponder aos dados do proprietário da conta bancária. Em seguida, insira o valor na
moeda que deseja trocar no campo apropriado. No final do formulário deve haver uma
assinatura legível com a data. Tente enviar as notas com o formulário de troca o mais rápido
possível, de preferęncia no próximo dia útil.

Dados pessoais

Senhor/Senhora

Nome e apelido

Endereço

Código postal

Cidade/Regiăo

País

Endereço eletrónico

Número de telefone (opcional)

Detalhes do pagamento

Moeda de pagamento selecionada euro dólar americano

libra esterlina zloty polonęs

Proprietário da conta bancária

Nome do banco

Código de agęncia bancária/BIC

Número da conta bancária
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SWIFT no. / Sort Code / BIC



Valor em moeda (digital) a ser trocado

Verifique se o valor na moeda foi inserido no campo correto. Por exemplo, se tiver quatro
notas de dólar de 100, insira na coluna "antigos" e na posiçăo "dólar americano" o valor
digital 400. Se deseja substituir notas danificadas (EUR, USD, CHF, GBP), envie as fotos
das notas para o endereço office@old-cash.com, indicando o motivo do dano. A nossa
equipe confirmará a possibilidade de compra e uma cotaçăo será enviada em um e-mail de
retorno. Se tiver notas năo listadas no site, digite "OUTRAS MOEDAS", o nome da moeda, o
valor digital e o valor da cotaçăo recebida por correio eletrónico.

Declaraçăo

Confirmo que li os termos e condiçőes da transaçăo mencionados no site www.old-cash.com
e aceito o seu conteúdo.

Data Assinatura

em circulaçăo retirados de
circulaçăo danificados

dólares americanos USD

dólares australianos AUD

xelins austríacos ATS

francos belgas BEF

libras esterlinas GBP

dólares canadenses CAD

coroas dinamarquesas DKK

marcos alemães DEM

florins holandeses NLG

coroas estonianas EEK

euro EUR

forints húngaros HUF

coroas islandesas ISK

lats letões LVL

litas lituanas LTL

francos de Luxemburgo LUF

coroas norueguesas NOK

coroas suecas SEK

francos suíços CHF

outras moedas
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