Paypal tilin avaaminen, ohjeita ja neuvoja suomenkielellä.

ALUKSI LUO SÄHKÖPOSTIOSOITE PAYPAL TILIÄSI VARTEN:
Esim. ilmainen Hotmail -sähköpostitili käy tähän tarkoitukseen hyvin. Muista kirjoittaa salanat hyvin ylös, toki jo olemassa olevakin sähköpostiosoitteesi käy. Mutta suosittelen PAYPAL -tiliä varten täysin omaa sähköpostiosoitetta.

VAIHE 1: PAYPAL TILIN LUOMINEN
Mene osoitteeseen: https://www.paypal.com/
Etsi sivulta painike jossa lukee “Sign up now“ ja paina sitä. Eteesi aukeaa oikealla
puolella näkyvä sivu.
Valitse maalistasta maaksi ”Finland”. Tämän jälkeen sivusi uudelleen ohjautuu uudelle sivulle johon löydät ohjeita seuraavalta sivulta.
HYVÄ TIETÄÄ MYÖS NÄMÄ PAYPAL -tilistä
Varmentamattoman PAYPAL -tilin (unveriﬁed PAYPAL -account) limiitit Suomessa:
Personal Account -tili (Unveriﬁed):
- Voit lähettää rahaa PAYPALin kautta 2500 euroa, jonka jälkeen PAYPAL vaatii sinua
varmentamaan PAYPAL tilisi luottokortin avulla (veriﬁoimaan eli todentamaan/
varmentamaan PAYPAL -tilisi luottokortin avulla, saat lisätietoja vaikka pankista
mikäli limiittisi täyttyy ja haluat jatkaa PAYPAL -tilin käyttöä).
- Unveriﬁed/varmentamaton/todentamaton PAYPAL -tilisi sallii viisi ”transaktiota”
(eli maksutapahtumaa) vuodessa.
- Voi vastaanottaa rahaa Unveriﬁed/varmistamattomalla/todentamattomalla PAYPAL -tililläsi maksimissaan 750 euroa kuussa, mikäli nettitienauksesi ovat korkeammat kannattaa PAYPAL-tili varmistaa luottokortillasi tai Visa Electronilla jotta saat korkeammat ”limiitit” käyttöösi.

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 2: VALITSE TILISI TYYPIKSI ”PERSONAL ACCOUNT” JA PAINA ”CONTINUE”
Tietoa ”Personal Account” tason PAYPAL -tilistä:
- Ilmainen ja turvallinen tapa maksaa ostoksia netissä, sekä vastaanottaa rahaa.
- Sisältää limiittejä varmentamattomana (unveriﬁed), mutta varmennettuna (veriﬁed) saat rajoittamattomat maksutapahtuma -limiitit käyttöösi.

PAYPAL on erittäin suosittu tapa nettimaksamisessa, PAYPAL on maailman tunnetuin ja turvallisimpana pidetty keino lähettää sekä vastaanottaa rahaa internetissä,
PAYPAL -tilien turvallisuus johtuu siitä että PAYPAL -tilin omistajan pankkitietoja
ei välitetä vastapuolelle, eikä paypal tilin -avaaminen edellytä edes suomalaisten
pankkitietojen antamista paypalille.
Paypal mahdollistaa myös luottokortin liittämisen paypal -tiliisi, jolloin voit maksaa ostoksia internetissä paypal tilisi avulla, mikäli sinulla ei ole riittävästi rahaa
paypal tilillä veloittaa paypal rahat kotimaiselta pankkitililtäsi. Suomalaiset pankit
antavat lisäopastusta koskien paypal tilin ja oman tilisi turvallisesta kytkemisestä.
PAYPAL tilisi ansiosta voit tehdä turvallisia ostoksia internetissä, pelkäämättä että
vastapankkitietosi tai luottokortinnumerosi joutuisi vääriin käsiin.

VAIHE 3: Täytä tilinavauslomake
- Täytä oikeilla tiedoillasi, sillä PAYPAL,
sulkee tilisi mikäli paljastuu ”feikki”tietoja.
- Muista kirjoittaa myös ”email adress”
ja ”Password” ylös. Sillä tarvitset niitä
PAYPAL -tilillesi kirjautuessasi.
- KUN LOMAKKEEN EDELLYTTÄMÄT TIEDOT
ON TÄYTETTY PAINA ”SIGN UP” SIVUN
ALAREUNASTA

HYVÄ TIETÄÄ MYÖS NÄMÄ PAYPAL -tilistä

Muuta huomioitavaa:
Puhelinnumeroa ei kannata laittaa maakoodin kanssa eli ei kannata laittaa
+358401234567, sillä kirjautuminen ei hyväksyisi sitä, joten laita se aivan kuten
meillä suomessakin eli 0401234567 tyyliin.
TILIN LUOMISEN JÄLKEEN, PIDÄ SALASANASI TARKASTI TALLESSASI, ÄLÄKÄ KOSKAAN
LUOVUTA PAYPAL -TILISI SALASANAA KENELLEKÄÄN, VAIKKA ITSE BUDDHA TAI PAYPAL
SINULTA SITÄ PYYTÄISI. (HUOM!! PayPal ei
kysele sinulta sähköpostitse salasanojasi,
jos näin tapahtuu on kyse 100% varmuudella tietojen kalasteluyrityksistä.)

VAIHE 4: PAYPAL PYYTÄÄ SINUA VARMENTAMAAN PAYPAL -TILIN
- Se ei ole pakollista vielä tässä vaiheessa (voit tehdä sen myöhemmin, sitten kun
sinulla on enemmän aikaa säätää näiden luottokortti -juttujen kanssa), joten voit
painaa kohtaa ”CANCEL” sivun alaosassa.
- Eli suosittelen lämpimästi siirtämään tämän varmentamisen (veriﬁed) myöhäisempään
ajankohtaan, se on nimittäin aika haasteellinen ja saatat joutua kyselemään lisätietoja
myös pankista. Joten kieltäydy painamalla ”CANCEL”. Tästä seurauksena PAYPAL -tilisi
on Unveriﬁed, mutta toimii kuitenkin täysin samalla tavalla kuten veriﬁed tilikin, ainoa
poikkeus on se että Unveriﬁed (eli todentamattomassa) PAYPAL -tilissä on näitä rajoituksia (eli limiittejä), joista löytyy tarkempaa tietoa myös tästä ohjekirjasta VAIHE 1
yhteydessä.

VAIHE 5: ONNEKSI OLKOON OLET ONNISTUNUT LUOMAAN PAYPAL TILIN
- Merkiksi onnistuneesta PAYPAL -tilin luomisesta SAIT ETEESI KIRJAUTUMISIKKUNAN (member log in), laita siihen VAIHEESSA KOLME määrittämäsi sähköpostiosoite ja salasana ja paina alaosassa olevaa ”log in painiketta”. JA PÄÄSET ENSIMMÄISTÄ KERTAA PAYPAL -TILIISI.
HUOM! Käy vielä VAIHE 3:ssa käyttämässäsi sähköpostitilissä kuittaamassa PAYPALin
lähettämä vahvistusviesti. TÄMÄN JÄLKEEN TILISI ON AKTIVOITU

ONNITTELUT OLET NYT VALMIS ALOITTAMAAN MAKSUJEN VASTAANOTTAMISEN JA LÄHETTÄMISEN PAYPALIN KAUTTA. NYT VOIT MYÖS OSTAA
TAVARAA EUROOPPALAISISTA VERKKOKAUPOISTA JA MAKSAA OSTOKSESI PAYPALIN KAUTTA (EBAY, AMAZON etc.).
Suosittelen sinua liittymään Aglocoon, Agloco maksaa jäsenilleen Viewbar™
-palkin käytöstä tuntikorvausta (maksut tapahtuvat PayPalin kautta). Tutustu
Aglocoon tarkemmin ja mikäli kiinnostuit niin liity:
AGLOCO™ - Omista Internet
http://agloco-ﬁnland.awardspace.us/

