PAY N PLAY CASINON GUIDE
PROCESSEN BAKOM KULISSERNA FÖR CASINON PÅ
NÄTET UTAN REGISTRERING: HUR FUNGERAR
TRUSTLY BANKÖVERFÖRINGAR?
Som företaget bakom den Pay N
Play-tjänst som används av de
flesta casino utan registrering
idag, ansvarar Trustly för att
samla in KYC ”Know Your
Customer”-uppgifter från
kundens bankkonto. När en
spelare loggar in på ett casino
utan konto med sitt BankID
överförs den nödvändiga
informationen tillfälligt till
Casinoleverantören. För att lagra
data skapas ett virtuellt konto i bakgrunden.
HUR MAN SÄTTER IN I ETT CASINO UTAN KONTO MED
TRUSTLY:

1. Klicka på ”SPELA NU” i tabellen ovan, för att omdirigeras
till det valda märkets hemsida. På landningssidan, klickar
du på ”SPELA” för att få direkttillgång till kassan för rena
Casinon utan verifiering eller välj direktspel via Trustly
eller SWISH för Hybrid-casinos.

2. Ange summan du vill sätta in, med hänsyn till det tillåtna
minimibeloppet.
3. Välj ditt land i den presenterade listan.
4. Klicka på den logotyp som motsvarar din bank i det nya
fönstret (Danske Bank, Forex, Handelsbanken, ICA
Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandiabanken,
Sparbanken Syd, Swedbank, och många andra svenska
banker)
5. Använd BankID eller online-bankidentifiering
(Användarnamn, Lösenord) för att logga in och fortsätt
med betalningen.
6. Varje transaktion måste valideras av spelaren, beroende på
vilken autentiseringsmetod som fastställts i förskott med
banken (e-post, SMS, telefonmeddelande, telefonsamtal,
Google Authenticator App).
7. Voila! Nu kan du njuta av spelen och ta ut dina vinster
direkt med fullt förtroende.
8. Casinot förblir KYC & AML-kompatibelt enligt vad som
krävs enligt lag.
9. Resultatet: inga registreringsformulär att fylla i, inga
konton skapade längs resan, inga mängder av
användarnamn och lösenord att komma ihåg, och viktigast
av allt, ingen långvarig verifieringsprocess som hos
konventionella casinon.

HUR TAR JAG UT PENGAR FRÅN ETT PAYNPLAY CASINO
MED HJÄLP AV TRUSTLY?

Om du har utnyttjat en bonus, se till att bonusvillkoren har
uppfyllts innan du fortsätter. För att kunna ta ut pengar måste
vinsterna överstiga den minimumsumma som tillåts för uttag av
riktiga pengar med Trustly:
1. När alla ovanstående villkor har mötts, leta efter ”Mitt
Konto”-sektionen i huvudmenyn på kasinots hemsida.
2. 2Från Mitt Konto, navigera till sektionen
Bank/uttag/utbetalningar.
3. Välj Trustly som betalningsmetod.
4. Välj din banks land i listan och klicka på dess logga i nästa
ruta för att välja den.
5. Skriv in ditt BankID eller personuppgifter kopplade till ditt
bankkonto.
6. Skriv in summan som du vill ta ut från kasinot.
7. Bekräfta din transaktion.
Notera: Ovanstående process kan skilja sig något mellan olika
svenska casinon utan registrering!
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