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Számla feltöltése 
Kattints a My Finances menüre és az Add Funds gombra 
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Válaszd ki, hogyan szeretnél befizetni. 
Érdemes egyszerre beutalni az egyszeri tagsági díj és a befektetni kívánt összeget is 

 

Írd be a befektetni kívánt összeget és kattints a Continue gombra 

 

Következő oldalon kattints a Confirm gombra 

 

 



Megjelenik az utaláshoz szükséges információ. 

A megadott összeget pontosan küldd el a megadott címre. 

 
 

Amint megérkezik az összeg, jóvá íródik a fiókodban. 

A My Finances menüben az EURO számládon fog megjelenni. 

 

Egyszeri díj megfizetése 

Ha beérkezett az összeg, akkor kattints a Table of orders menüre 

és válaszd a Preliminary STANDARD Table of Orders tagsági 

díjat (280 EURO), FRISSÍTÉS: 2022.április 1-től elérhető a VIP terv 

is, így aki ebben szeretne befektetni az a Preliminary VIP Table 

of Orders, tagsági díjat vegye meg (1050 EURO), pipáld ki az I 

agree opciót és kattints alatta a Start gombra.  
(Én már ezt megvettem, így nekem nincs már a listában, de egy kicsit gyengébb minőségű 

kép csatolva) 



 

A következő ablakban válaszd ki, hogyan szeretnéd kifizetni a 

díjat. Mivel feltöltöttük az egyenlegünket, így válaszd a From an 

internal account opciót. 

 

Válaszd ki az EURO számlád és kattints a Pay gombra 

 



Payment was succesfull (Sikeresen kifizetve). 
Ezt többször nem kell megvásárolni, mert egyszeri költség 

 
 

Befektetés menete 

Kattints az Investment menüpontra és válaszd ki, mely tervbe 

szeretnél befektetni. 

Én a Standard befektetést ajánlom (ez 10.000Euro-ig lehetséges), 

mert napi 0.75%-ot ajánl 7 hónapig és a tőke ekkor visszajár. Ha 

bármikor visszaforgatsz vagy növeled a tőkét, akkor a szerződés 

időtartama újraindul, viszont a hozam naponta ugyanúgy jóvá 

íródik a webirodádban. Ha például 20.000Euro befektetésben 

gondolkozik valaki, akkor a másik 10.000Eurot-t a Startba kell 

belerakni. Visszaforgatás is csak a felső limitig lehetséges. 

 

Íme a tervek 

   

Válaszd ki a számodra szimpatikusat, kattints az alatta lévő Add 

Funds gombra. 

 

A History alatt minden történet nyomon követhető. 



 

Tehát kattints az Add funds-ra és fektesd be a befizetett összeget. 

Nálam már van összeg befizetve, de a folyamat ugyanaz, ha újabb 

összeget akarok befektetni. 

Válaszd ki az EURO Account-od (mellette látható az egyenleged), a 

Sum (EUR) mellé írd be a befektetni kívánt összeget, fogadd el a 

feltételeket és kattints a Continue gombra. 

 

 

 

Sikeresen befektetésre került az összeg. 


