Návod pre klientov Home Creditu k založeniu účtu na PayPal

Otvorte si svoj internetový prehliadač. Najčastejšie sú to Internet Explorer, Firefox alebo Opera. Do adresného riadku
napíšte www.paypal.com. Stránka sa automaticky otvorí na slovenskú lokalitu – za koniec adresy sa automaticky
pripíše „sk“, takže výsledná adresa bude vo formáte https://www.paypal.com/sk.
Krok 1
Na úvodnej obrazovke kliknite na vetu New to PayPal? Sign up. (Ste noví na PayPal? Prihláste sa). Nájdete ju v ľavom
menu, približne v polovici obrazovky.

Krok 2
Otvorí sa Vám obrazovka, kde si overíte, že ako východisková krajina sa načítala Slovenská republika – je tu napísané
Slovakia. Zvoľte si angličtinu – English v sekcii Your Language (Váš jazyk). Slovenčina zatiaľ nie je v ponuke. Nižšie si
môžete vybrať, aký typ účtu budete chcieť. Pre bežného používateľa je vhodný účet Personal. Ostatné typy účtov sú
vhodné skôr pre podnikateľov. Preto kliknite pod kolónkou Personal na Get Started (Začať).

Krok 3
Otvorí sa Vám tabuľka, do ktorej vyplňte svoje osobné údaje. V kolónke Email address uveďte svoju e-mailovú
adresu. Tú budete používať ako svoje používateľské meno. Nepoužívajte preto fiktívne alebo vymyslené adresy.
Druhá a tretia kolónka (Choose a password) od Vás vyžaduje vyplnenie hesla. To musí obsahovať minimálne osem
znakov. Neodporúčame používať diakritiku (č, ď, š). V kolónke Re-enter password toto heslo zopakujte. Obe zadané
heslá musia byť totožné. Zabránite tak omylu, pokiaľ by ste si poplietli písmená pri zadávaní hesla. V kolónke First
name vyplňte svoje krstné meno, pri Last name svoje priezvisko. Riadok Address Line 1 bude obsahovať meno Vašej
ulice, vrátane popisného čísla (prípadne orientačného čísla). Riadok Address Line 2 je voliteľný, pokiaľ by bolo treba
adresu ďalej doplniť alebo spresniť. V poli City napíšete mesto, v ktorom žijete. V riadku State/Province/Region
vyplňte „Slovakia“. Ako Postal code uveďte svoje poštové smerovacie číslo (PSČ). Do kolónky Phone number uveďte
svoje telefónne číslo v tvare s predvoľbou +421, teda napríklad +421 903 xxx xxx. Potom už stačí kliknúť na žlté
políčko Agree and Create Account.

Krok 4
Otvorte znovu adresu www.paypal.com, kliknite na záložku Personal (Osobné) a vyplňte vľavo v sekcii Accout login
(Prihlásenie k účtu) svoje údaje tak, ako ste ich v predošlom kroku zadali do formulára. Teda Vašu e-mailovú adresu a
heslo. Potom len kliknite na žlté tlačidlo Log In, teda prihlásiť sa.

Krok 5
Takto sa dostanete do Vášho profilu. Teraz je potrebné pridať Vašu kreditnú kartu od Home Creditu. Overte si, že sa
nachádzate v sekcii My Account (Môj účet), prípadne na ňu kliknite. Pod ňou je druhý riadok, kde vyberiete Profile
(Profil) a tam Add or Edit Credit Card (Pridať či zmeniť kreditnú kartu).

Krok 6
Na nasledujúcej obrazovke uvidíte prehľad svojich kreditných kariet, ktoré ste pridali v minulosti. Pokiaľ prihlasujete
kartu po prvý raz, bude prázdna. Pre pridanie karty je potrebné opäť kliknúť na žlté políčko Add Card (Pridať kartu).

Krok 7
Údaje v tejto sekcii vyplňte tak, ako sú uvedené na Vašej kreditnej karte. First name znamená Vaše krstné meno.
Položka Last Name je už vyplnená a totožná s Vašim priezviskom, ktoré ste vyplňovali v predošlých krokoch. Ako
Card Type (Typ karty) vyplňte ten typ karty, ktorý máte – vo Vašom prípade sa jedná o MasterCard. Do sekcie Card
Number (Číslo karty) uveďte číslo karty, ktoré je uvedené na jej prednej strane. Jedná sa o šestnásťmiestne číslo.
V sekcii Expiration Date (Dátum skončenia platnosti) vyberte dátum, ktorý je najčastejšie uvedený pod číslom karty
(s popisom VALID THRU alebo EXPIRES END). Je vo formáte mesiac/rok (napr. 12/11, december 2011).
Potom obráťte svoju kreditnú kartu a napíšte Card Verification Number (CVN, overovacie číslo karty). Ide o
trojmiestne číslo písané kurzívou, ktoré je v špeciálnom bielom poli napravo od Vášho podpisu.
O kúsok nižšie v okne internetu v sekcii Billing Address (Účtovacia adresa) vyberte svoju adresu. Automaticky je
zadaná adresa, ktorú ste vyplnili pri registrácii. Potom už len kliknite na Add Card.
V tomto okamihu sa prevedie overenie karty strhnutím 1,5 EUR z Vášho účtu (túto transakciu uvidíte na mesačnom
výpise). Čiastka Vám však bude behom nasledujúcich 30 dní vrátená (je možné, že k vráteniu dôjde až
v nasledujúcom mesiaci, podľa dátumu zaúčtovania transakcie).

Krok 8
Zobrazí sa Vám schvaľovací formulár, kde môžete skontrolovať správnosť zadaných údajov. Pokiaľ všetko súhlasí,
kliknite na tlačidlo Continue.

Krok 9
Zobrazí sa Vám okno s upozornením, že PayPal strhol z Vašej kreditnej karty 1,5 € (tzv. testovacia transakcia, ktorou
PayPal overuje funkčnosť účtu klienta). O túto čiastku však neprídete, po úspešnom potvrdení karty Vám bude
čiastka pripísaná na Váš PayPal účet.
V nasledujúcom výpise z karty, ktorý Vám bude doručený poštou, nájdete transakciu PayPal, kde bude uvedený
štvormiestny kód. Tento kód je veľmi dôležitý pre dokončenie overenia kreditnej karty. Preto prejdite na Váš profil
kliknutím na Go to my profile.

Krok 10
Vo svojom profile u novo zadávanej kreditnej karty kliknite na Enter PayPal code (Vložiť PayPal kód).

Krok 11
Zobrazí sa okno, kde vložíte kód PayPal, ktorý nájdete vo svojom výpise pri transakcii PayPal v čiastke 1,5 €. Kliknite
na Confirm Card.

Gratulujeme! Vaša karta bola úspešne pridaná k účtu PayPal. Teraz už môžete plnohodnotne využívať svoju kreditnú
kartu od Home Creditu aj účet PayPal.

Pokiaľ máte akékoľvek problémy s prihlásením Vašej kreditnej karty k PayPal účtu, kontaktujte prosím zákaznícku
linku Home Creditu 0850/11 11 18 alebo napíšte email na adresu karty@homecredit.sk. Ďakujeme a prajeme Vám
veľa úspešných a bezpečných PayPal platieb.

