
Надішліть роздруковану та заповнену форму обміну з банкнотами за наступною
адресою:

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

Заповніть усі частини форми обміну розбірливими друкованими літерами, надавши
персональні дані та платіжні реквізити банківського рахунку. Не забудьте вибрати
відповідну валюту виплати коштів. Персональні дані повинні відповідати реквізитам
власника банківського рахунку. Потім введіть суму валюти, яку потрібно обміняти у
відповідній графі. В кінці форми поставте розбірливий підпис із датою. Намагайтесь
якнайшвидше відправити банкноти з обмінною формою, бажано наступного робочого
дня.

Персональні дані

Пан/Пані

Ім'я та прізвище

Адреса

Поштовий індекс

Місто/Поштове відділення

Країна

Адреса електронної пошти

Номер телефону (необов’язково)

Деталі оплати

Вибрана валюта платежу євро американський долар

британський фунт польський злотий

Власник банківського рахунку

Назва банку

Sort Code / BIC

Номер банківського рахунку
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SWIFT no. / Sort Code / BIC



Сума у валюті (цифрами), яку потрібно обміняти

Переконайтесь, що подана сума у валюті введена у відповідній графі. Наприклад, якщо
у вас є чотири старі стодоларові банкноти, введіть у колонці "старі" та у позиції "
американський долар" цифрами суму 400. Якщо ви хочете обміняти пошкоджені
банкноти (EUR, USD, CHF, GBP), надішліть на адресу office@old-cash.com їх фото,
вказавши причину їх знищення. Наша команда підтвердить можливість їх придбання та
у відповідь електронною поштою надішле вам оціночну вартість. Якщо у вас є банкноти,
які не вказані на веб-сайті, введіть у полі "ІНШІ ВАЛЮТИ" назву валюти, суму цифрами
та оціночну вартість, яку ви отримали електронною поштою.

Заява

Я підтверджую, що прочитав зміст регламенту та умов трансакції, що розміщені на веб-
сайті www.old-cash.com і приймаю їх.

Дата Підпис

обігові вилучені з обігу пошкоджені

американські долари USD

австралійські долари AUD

австрійські шилінги ATS

бельгійські франки BEF

британські фунти GBP

канадські долари CAD

датські крони DKK

німецькі марки DEM

нідерландські гульдени NLG

естонські крони EEK

євро EUR

угорські форинти HUF

ісландські крони ISK

латвійські лати LVL

литовські літи LTL

люксембурзькі франки LUF

норвезькі крони NOK

шведські крони SEK

швейцарські франки CHF

Інші валюти

2/2


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: Yes
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 


