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Hur gör man för att skicka pengar till Kuba?

Hur gör man för att skicka pengar (och paket) till Kuba?
På grund av USA:s allt hårdare blockad är det färre och färre banker och finansinstitut som förmedlar pengar till Kuba. Under våren
2020 har både Western Union och Swedbank upphört med servicen. Det kan gå i andra banker ibland och ibland inte. Det kan alltså
vara värt ett försök. Det här kan ändra sig snabbt. För närvarande (vintern 2021) har vi följande information. Vi är tacksamma ifall
du meddelar kubajonkoping@hotmail.com om du har tips och upplysningar kring penningförsändelser till Kuba.

- Nordea kan överföra pengar till Kuba om det görs i SEK (svenska kronor) enligt uppgift i mars 2021.
Hjälp att överföra pengar, Jörn Arnesen, Norge (boende i Kuba). Jörn säger: Jag bor i Havanna och kan hjälpa till utan egen
förtjänst. Genom att överföra pengar till mitt norska konto kan mottagaren komma och hämta beloppet i CUP (kubanska pesos) efter
ca tre bankdagar.
Nu senast har mottagarna fått ca 2 700 CUP för 1 000 norska kronor. Det varierar lite beroende på kursutvecklingen. Banken i Kuba
tar 3 procent i kommission och banken hemma (i Norge) 1,75 procent.
Min adress: Aramburu #16 entre Jovellar y Vapur, Centro Habana.
Numret hem är +53 78781940. Numret till min mobil +53 51163866.
Min email er: j.i.arnesen@gmail.com
Min facebook/messenger er: https://www.facebook.com/jorn.arnesen1
Jag lägger inte ut mina bankuppgifter öppet utan berättar det när jag får meddelande eller e-post från den som vill skicka pengar.
Jag vill alltid ha namn och telefonnummer till den som ska ha pengarna. Denne kan komma när som helst mellan kl. 10 och 11 på
förmiddagen, då jag alltid brukar vara hemma.
I november 2020 rapporteras att EnvioDinero.es - Send Money Online - Money Transfer - Money Remittance] fungerar. Däremot
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måste man tydligen legitimera sig med ett giltigt pass. (januari 2021)
På www.enviodinero.es kan du också skicka pengar till kreditkort, bankkonto, presentkort.
På www.envioscuba.ca kan du välja provins och butik. Därefter se varorna och handla i t.ex. euro. Det finns ca 40 butiker
utspridda i landet där detta fungerar. Du kan köpa livsmedel, hygienprodukter, tvättmedel, vitvaror etc. vilket framgår av sidan och
respektive butik.

https://www.fonmoney.com/send-money-to-cuba (klicka på länken för vidare instruktioner). I januari 2021 nås vi av följande
meddelande från en person som försökt använda fonmoney: "Fonmoney skickar inte från EU längre, iaf inte just nu."
en rapport: "Har skickat Fonmoney till ett AIS-konto (American International Service)
Jag behöver intyga att vederbörande inte är: Medlem i Kommunistiska Partiet, Inte f.d. militär, eller tänker använda pengarna till att
fly!!!!" En annan skriver: "Jag har skickat via fonmoney med forex bankkort, visa, till ett ais-kort. Fick mail idag att det kommit
fram, vilket skulle innebära rekordfart, på ett dygn." En annan: "det tog bara två bankdagar att föra över till ais-kortet", december
2020.

En annan länk är https://www.fonmoney.com/blog/create-and-recharge-ais-card-in-cuba/
Och fonmoney och small world "O?verfo?ringarna jag gjorde via Fonmoney och Small World kom fram efter a?tta resp tio dagar.
(Brukar normalt ta tva? dagar via Sendvalu till ett vanligt bankkort). Det jag skickade via Sendvalu till AIS-kort har inte kommit
fram a?nnu efter sex dagar." Sendvalu svarar på ett klagomål i november 2020: "can only transfer your money to an existing AIS
debit card". "Fonmoney som betalas med forexkort visa fungerar fortfarande", december 2020. "Det funkade bra med fonmoney",
december 2020.

Eller AIS Remesas:
https://www.aisremesascuba.com/?fbclid=IwAR3SoW8B6_k-nybd4POaanBsHkT8M80zA1A4cKQDqhlFbxr06ksGW5KkoH
I

Ett sätt är att se till att den som ska ta emot pengar har ett eget kort, t.ex. Forexkort. Sedan kan man sätta in pengar på kontot från
Sverige, som personen i Kuba kan ta ut med sitt kort. Så här skriver en person som skickar: Tror endast Nordea sänder tyvärr. Jag
sände med rekommenderat Postnord ett Forex kort som var tomt. När personen fått det förde jag över pengar på det (Nordea finans).

Har skickat 200 euro från mitt Nordeakonto till en släkting i Kuba vid flera tillfällen det senaste året. Inga problem. Sedan skickade
vi 200 dollar. Valde dollar som valuta och 200, men då blev det tvärstopp, ringde Nordea som sa att på grund av sanktioner går det
inte att skicka pengar till Kuba. Nordea lyder lydigt Husse, men när jag prövade med 175 Euro gick pengarna iväg som vanligt.
Tydligen fattar inte datorn att man skickar till Kuba om man väljer Euro. Eftersom det bara kostar 50 kronor i avgift är det billigt.
(januari 2021)
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Nordea tillåter att sända pengar men då måste man vara helkund hos dem inte bara öppna ett konto. .

Pengar till telefon kan skickas via appen Ding direkt
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Ytterligare ett sätt är att ladda telefonkort från Sverige, medan kortet är hos mottagaren i Kuba. https://hablacuba.com/ ]Skapa ett
konto, Logga in, och ladda pengar från ditt kreditkort på "Mobile Recharge". Kvitto kommer omgående på mail. Du kan skicka ett
gratis SMS till mottagaren. Mottagaren ska då kunna ta ut de insatta pengarna i kontanter. Du kan välja att sätta in 10, 15, 20, 25, 30
eller 50 CUC.

- "Jag överför pengar till Banco Metropolitanokort utan problem. Kostar lite och går fort. Man måste ha namn och adress till
mottagaren och adress till filialen som utfärdat kortet, samt kort/kontonummer"

PAKET går att skicka med Postnord. Köp deras förbetalda kuvert. Du kan skicka 2 till 25 kg. Det levereras på några veckor. För
avgifter se Postnord. På Kuba tillkommer tullavgifter. De första 2 kg gratis, sedan ca 180 kr per tillkommande kilo
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