Ha elkészültél az AdvCash netes számla regisztrációjával, azt követően verifikálni kell,
arcképes igazolvány, és lakcím feltöltésével, mert addig nem használható. /A
lakcímigazoláshoz névre szóló számla kell. Az igazolványt jpg. formátumban kérik, min. 800as felbontásban, a számlát pdf-ben./
Ha már verifikált a számla, akkor lehet rendelni hozzá bankkártyát is, ezért 5 dollárral
többet kérj be az első pénz-feltöltéskor. /Ha egy héten túl rendeled a kártyát, ez az összeg
már 15 dollár lesz./
A számládra CSAK TE küldhetsz pénzt a Ft-számládról, SEPA és SWIFT utalási móddal.

1./ Pénz utalás az AdvCash internetes számlára
a./ Lépj be az AdvCash-be, és válaszd a deposit menüpontot. Válaszd ki a valutanemet és írd
be a feltölteni kívánt összeget. Választhatsz a SEPA utalás, vagy Swift utalás között. A SEPA
utalás gyorsabb és olcsóbb, de csak Euro pénznemben lehet utalni. Az kiválasztott ikonra
való kattintás után a következő felületet látod:

Nyomj az első figurára, mert a személyes számlád szeretnéd feltölteni. Itt még módosíthatod
az összeget, amennyit be szeretnél utalni a számládra, és a következő részletező információs
lapot látod:

Az összeg alatt vannak a banki adatok, melyet kérni fognak utaláskor. FONTOS, HOGY A
KÖZLEMÉNY ROVATBA IRD BE A NEVED ÉS A SAJÁT ADV.CASH SZÁMLASZÁMOD, AMELYET A
PAYMENT DETALIS ALATT LÁTSZ! ILLETVE AZ INVOICE NO. alatt látható számot, ami a
kiállított számla azonosítója!
Közben lépj be a Ft-számládra, és válaszd az utalásoknál a deviza/konverziók
menüpontot. /Nekem OTP-s számlám van, azon tudok végig menni./
Mivel külföldre megy a pénz, ezért bankon kivüli utalást kell jelölni, és a
választani. Ekkor újabb sorok lesznek láthatók, amit végig tölteni kell!

SEPA-t

kell

Állítsd be az átutalás pénznemét /csak Euró lesz/ és kezdd kitölteni az AdvCash által kapott
adatok alapján.
Minden sort fog kérni a bankod, amit a kapott adatlapon találsz: IBAN-T, Bank nevét, címét,
kedvezményezett nevét és címét, közleményt, stb.

A legfontosabb a saját számlaszámod, hogy tudják, hova kéred a pénzt! :
amely mellett lévő számsor a SAJÁT BANKOD EURÓS SZÁMLASZÁMÁT
JELENTI. Másold ki a netes számládról, azt kell megadnod, a MEGYJEGYZÉS
rovatban!
Alapból 3 pénznem található az irodában:

