Instruksi Pembayaran

1) Silakan Masuk ke www.neteller.com untuk membuat akun
anda sendiri.
2) Berikan dokumen yang diperlukan dan pastikan diri Anda
diverifikasi.
3) Silakan merujuk ke Neteller untuk pilihan pengunggahan
kredit
4) kad kredit /kad debit akan dikreditkan dengan segera jikalau
bank anda tidak menhentikan transaksi anda.
5) Cara termurah untuk mendanai akun Anda adalah transfer
bank. Jika Anda ingin melakukan transfer bank internasional
(telegraphic transfer), silakan gunakan bank informasi di
bawah ini untuk transaksi Anda. Tolong sebutkan nomor akun
Anda ketika Anda melakukan transfer bank. silakan memberi
perhatian bahawa pengirim mesti individu yang sama dengan
pemegang akun neteller dibawa nama and identitas yang
sama
Bank (Bank): SEB BANK Sweden
Bank Address (Alamat Bank):
ST S7
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Bank Currency (mata uang bank): EUR
Beneficiary (Penerima): Paysafe Financial Services Limited
IBAN (Internasional Bank Nomor Akun):
SE2050000000052778247181
Beneficiary Address (Alamat Penerima):
Compass House
Vison Park
Chivers Way
Cambridge
England
CB24 9BZ
United Kingdom

6) Setelah menambah kredit ke dompet Neteller Anda, buka
aplikasi Marlin da tambahkan kredit untuk akun Anda dengan
memilih Neteller. Dana akan ditransfer dari Neteller wallet ke
Marlin akun anda dengan segera.
Sila memberi perhatian, Neteller mempunyai 2 kategori dana iaitu
1) perjudian
2) non-judi
Jika Anda menggunakan kartu kredit atau debit untuk pembayaran
dan diblokir ini adalah karena sebagian negara tidak mengizinkan
aktivitas perjudian. Anda harus tahu udang-undang dan peraturan
yurisdiksi dari tempat tinggal Anda. Jika Anda mengalami masalah
seperti itu, jangan ragu untuk menghubungi kami di
<info@marlin4d.com>

1) Silakan Masuk ke http://www.neteller.com untuk membuat
akun anda sendiri.
2) Berikan dokumen yang diperlukan dan pastikan diri Anda
diverifikasi.
3) Silakan merujuk ke Neteller untuk pilihan pengunggahan
kredit
4) Kad kredit/kad debit akan dikreditkan dengan segera jikalau
bank anda tidak menhentikan transaksi anda.
5) Cara termurah untuk mendanai akun Anda adalah transfer
bank. Jika Anda ingin melakukan transfer bank internasional
(telegraphic transfer), silakan gunakan bank informasi di
bawah ini untuk transaksi Anda. Tolong sebutkan nomor akun
Anda ketika Anda melakukan transfer bank. silakan memberi
perhatian bahawa pengirim mesti individu yang sama dengan
pemegang akun neteller dibawa nama and identitas yang
sama.

Poland
Account holder(Pemilik Akun): Skrill Ltd.
Bank Name(Nama Bank): Bank Pekao SA
Account Number(Nomor Akun):
58124059181978000049133949
IBAN(Internasional Bank Nomor Akun):
PL58124059181978000049133949
Currency(mata uang bank): EUR
SWIFT: PKOPPLPWXXX
Address(Alamat): ul. T. Czackiego 21/23, 00-043
Warszawa
Bank Country(Negara Bank): Poland
Reference(Referensi): 105351665

Sweden
Account holder (Pemilik Akun): Skrill Ltd.
Bank Name: SEB
Account Number: 52778255834
IBAN (Internasional Bank Nomor Akun):
SE6250000000052778255834
Currency (Mata Uang Bank): EUR
SWIFT: ESSESESSXXX
Address (Alamat Bank): SE-106 40, ST S7 STOCKHOLM
Bank Country (Negara Bank): Sweden
Reference (Referensi): 105351665

Sila memberi perhatian, Neteller mempunyai 2 kategori dana iaitu
1) perjudian
2) non-judi
Jika Anda menggunakan kartu kredit atau debit untuk pembayaran
dan diblokir ini adalah karena sebagian negara tidak mengizinkan
aktivitas perjudian. Anda harus tahu udang-undang dan peraturan
yurisdiksi dari tempat tinggal Anda. Jika Anda mengalami masalah
seperti itu, jangan ragu untuk menghubungi kami di
<info@marlin4d.com>

