PAY N PLAY CASINOER GUIDE
PROSESSEN BAK KULISSENE: HVORDAN SETTE INN
PENGER VED HJELP AV TRUSTLY?

Som selskapet bak Pay N Play
tjenesten som brukes av Online
Casinoer i dag, er Trustly
ansvarlig for å samle inn KYC
«Kjenn din kunde» data fra
kundens bankkonto. Når en spiller
logger på et Casino ved hjelp av
sin elektroniske bank-ID, blir bare
den påkrevde informasjonen
midlertidig overført til online
Casino-leverandøren. Hvis du vil
lagre dataene, opprettes en virtuell
konto i bakgrunnen.
INNSKUDD I PAY N PLAY CASINOS VED HJELP AV
TRUSTLY: STEG FOR STEG GUIDE

1. Klikk på «spill nå» fra tabellen ovenfor, for å bli omdirigert
til den valgte merkets hjemmeside. Når du er på
landingssiden, trykk på «PLAY» for å få direkte tilgang til
kassereren for ren Pay N Play Casinos eller velg Instant
Play via Trustly eller SWISH for hybrid Casinoer.

2. Angi summen du ønsker å sette inn, samtidig som du
anerkjenner minimumsbeløpet som er tillatt.
3. Velg ditt bostedsland i listen som presenteres.
4. I det nye vinduet klikker du på logoen som tilsvarer banken
din (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea,
Sbanken, Sparebank 1, Sparebanken Vest, og mange andre
norske banker)
5. Velg bankkontoen som du vil betale.
6. Bruk deg BankID eller online banktjenester identifikasjon
(brukernavn, passord) for å logge inn på en sikker måte og
fortsette med betalingen.
7. Hver transaksjon må godkjennes av spilleren, avhengig av
godkjenningsmetoden etablert på forhånd med banken (epost, SMS, telefon varsling, telefonsamtale, Google
Authentication app).
8. Voila! Du kan nå nyte spillene og ta ut gevinstene dine
umiddelbart i all fortrolighet.
9. Casinoet forblir KYC & AML-kompatibel slik loven
krever.
10.
Resultatet: ingen registrering skjemaer å fylle ut, ingen
kontoer opprettet langs reisen, ingen flere brukernavn og
passord for å huske, og viktigst ingen langvarig
bekreftelsesprosess pålagt av konvensjonelle Casinoer.
UTTAKSPROSESSEN I TRINN:

Hvis det gjelder, må du sørge for at bonusvilkårene er oppfylt
før du fortsetter. For å kunne ta ut penger, må gevinstene være
overlegne til det minste beløpet som er tillatt for uttak med ekte
penger med Trustly:
1. Når alle de ovennevnte vilkår er oppfylt, se etter «min
konto» på nettsiden viktigste navigering.
2. Når alle de ovennevnte vilkår er oppfylt, se etter «min
konto» på nettsiden viktigste navigering.
3. Velg Trustly som betalingsalternativ.
4. Velg bankens land i listen, og klikk på logoen i det neste
vinduet for å velge den.
5. Skriv inn din BankID eller personlige legitimasjon for å
koble til din bankkonto.
6. Skriv inn beløpet du ønsker å ta ut fra Casinoet.
7. Bekreft transaksjonen.
Merk: fremgangsmåten ovenfor kan avvike noe fra ett
nettcasino til et annet!
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