
Trimite formularul de schimb tipărit şi completat împreună cu bancnotele la următoarea
adresă:

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

Completează citeţ cu litere de tipar toate secţiunile formularului de schimb furnizând date
personale şi detaliile referitoare la plata în contul bancar. Nu uita să selectezi valuta corectă
pentru plata fondurilor. Datele personale trebuie să corespundă cu datele titularului contului
bancar. În continuare, completează în rubrica corespunzătoare suma în valută pe care
doreşti să o schimbi. La capătul formularului, semnează lizibil şi completează data. Încearcă
să trimiţi bancnotele împreună cu formularul de schimb în cât mai scurt timp posibil, de
preferinţă în următoarea zi lucrătoare.

Date personale

Domnul/Doamna

Numele şi prenumele

Adresa

Cod poştal

Oraşul/Oficiu poştal

Ţara

E-mail

Număr de telefon (opţional)

Detalii de plată

Valuta de plată selectată euro dolar american

lira britanică zlot polonez

Titularul contului bancar

Denumirea băncii

Sort Code / BIC

Numărul contului bancar
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SWIFT no. / Sort Code / BIC



Suma în valută (în cifre) care urmează să fie schimbată

Asigură-te că suma în valută a fost introdusă în rubrica corectă. De exemplu, dacă ai patru
bancnote vechi de o sută de dolari, înscrie în coloana „vechi” şi în poziţia „dolar american”,în
cifre, suma 400. Dacă doreşti să înlocuieşti bancnote deteriorate (EUR, USD, CHF, GBP),
trimite pozele acestora la adresa office@old-cash.com specificând motivul distrugerii. Echipa
noastră va confirma posibilitatea achiziţionării şi îţi va trimite printr-un e-mail de retur o ofertă.
Dacă ai bancnote care nu sunt listate pe site web, introdu în poziţia „ALTE VALUTE” numele
valutei, suma şi valoarea în cifre pe care ai primit-o în oferta prin e-mail.

Declaraţie

Confirm că am citit conţinutul regulamentului şi condiţiile tranzacţiei
aflate pe site-ul www.old-cash.com şi accept conţinutul acestora.

Data Semnătura

în circulaţie retrase din
circulaţie deteriorate

dolari americani USD

dolari australieni AUD

șilingi austrieci ATS

franci belgieni BEF

lire sterline GBP

dolari canadieni CAD

coroane daneze DKK

mărci germane DEM

guldeni olandezi NLG

coroane estone EEK

euro EUR

forinți maghiari HUF

coroane islandeze ISK

lati letonieni LVL

litai lituanieni LTL

franci luxemburghezi LUF

coroane norvegiene NOK

coroane suedeze SEK

franci elvețieni CHF

alte valute
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