PAY N PLAY KASIINO-JUHEND
PROTSESSID STSEENIDE TAGA: KUIDAS TEHA HOIUSEID
TRUSTLY PAY AND PLAY KASIINODES?

Kuna kiire maksmisega onlinekasiinodes kasutatava Pay and
Play teenuse taga olev
ettevõte vastutab KYC “Tunne
oma klienti” andmete kogumise
eest kliendi pangakontolt
Trustly. Kui mängija logib
kasiinosse sisse oma veebipanga
ID kaudu, edastatakse ajutiselt
mängu pakkujale ainult nõutav
teave. samal ajal luuakse andmete
salvestamiseks taustal virtuaalne
konto.
SISSEMAKSETE TEGEMINE PAY AND PLAY KASIINODES,
KASUTADES USALDUSVÄÄRSEID JUHISEID

1. Klõpsake ülaltoodud tabelis nupul „MÄNGI KOHE”, et
suunata valitud brändi kodulehele. Kui olete
maandumislehel, vajutage nuppu „KOHENE MÄNG“, et
pääseda otse Pay’n Play kasiinode kassadesse Trustly või
SWISH-i kaudu. Mängijate naasmiseks klõpsake nuppu
Jätka mängu alumist, et valida otse sealt, kus pooleli jäite.

2. Sisestage summa, mille soovite sissemaksta, tunnistades
samal ajal minimaalset lubatud summat.
3. Valige esitatud loendist oma elukohariik.
4. Klõpsake uues aknas oma pangale vastaval logol.
5. Valige pangakonto, millelt soovite maksta.
6. Kasutage turvalist sisselogimiseks ja makse jätkamiseks
panga ID-d või Interneti-panga tunnust (kasutajanimi,
parool).
7. Iga tehing tuleb mängija poolt kinnitada, sõltuvalt eelnevalt
pangaga loodud autentimismeetodist (e-post, SMS,
telefoniteatis, telefonikõne, Google Authentication App).
8. Voila! Võite nüüd mängudest rõõmu tunda ja võidad oma
võidud kohe enesekindlalt tagasi võtta.
9. Kasiino vastab seadustele vastavalt KYC ja AML nõuetele.
10.
Tulemus: pole ühtegi registreerimisvormi, mida täita,
ühtegi kontot reisi jooksul ei loodud, mitu kasutajanime ja
parooli ei pea meelde ning mis kõige tähtsam – tavapäraste
kasiinode kehtestatud pika kontrolliprotsessita.
VÄLJAASTUMISPROTSESS JÄRK-JÄRGULT: MAKSKE JA
MÄNGIGE KASIINODES ON KIIREIM VÄLJAASTUMINE
TÖÖSTUSES

Kui see kehtib, veenduge enne jätkamist boonuse tingimuste
täielikku täitmist. Raha väljavõtmiseks peab võit olema suurem

kui minimaalne summa, mis on lubatud Trustly-ga päris raha
väljavõtmisel:
1. Kui kõik ülaltoodud tingimused on täidetud, otsige
veebisaidi peamise navigeerimise jaotist Minu konto.
2. Minge Minu konto alammenüüst jaotisse Pangandus /
väljamaksed / raha väljavõtmine.
3. Valige makseviisiks Usaldusväärselt.
4. Valige loendist oma panga riik ja klõpsake selle valimiseks
järgmises aknas selle logol.
5. Pangakontoga ühenduse loomiseks sisestage oma BankId
või isiklikud mandaadid..
6. Sisestage summa, mille soovite kasiinost välja võtta.
7. Kinnitage oma tehing.
Note: Ülaltoodud protseduur võib erinevates kasiinodes pisut
erineda!
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