
Casino med snabba uttag - Så här funkar det!
Så ser du till att få dina vinster utbetalda snabbt hos Svenska casinon med snabba uttag!

Casino med snabba uttag har tagit Sverige med storm sen man införde den nya spellagen i Sverige. Men även om man väljer ett
så kallat casino med snabba uttag så är det inte en garanti för att man får sina uttag snabbt.

Därför vill vi gå igenom allt du behöver veta om snabba uttag och berätta mer om saker som kan fördröja uttagstiden samt saker
som snabbar upp uttagstiden.

Vanliga missförstånd

Många tror att snabba casinon är samma sak som casinon med snabba uttag men snabba casinon är egentligen spelsajter
där man kan registrera sig snabbt medans casino med snabba uttag har att göra både med casinot och betalsättet.
Alla casino med snabba uttag betalar ut vinsterna inom 15 minuter - Sanningen är att överföringen sker så här snabbt men
det kan ta längre tid för casinot att godkäna ditt uttag och det är inte förräns casinot har gjort det som dina pengar skickas.

Välj ett casino med snabba uttag

Ok, så det första man behöver göra för att säkra snabba uttag är att välja ett snabbt casino eftersom dessa erbjuder BankID
verifiering och uttg via Truslty som är det snabbaste betyalsättet online.

Om man inte väljer ett casino med bankID så kan man fortfarande se till att å sina vinster utbetalda snabbt men då måste man
välja elketroniska betalsätt hos casinot som tex Skrill eller Neteller.

Välj ett snabbt betalsätt

Eftersom vi har valt ett snabbt casino som erbjuder snabba betalningar så vet vi också om att casinot erbjuder uttag via Trustly
med BankID verifiering, även kallat för Pay N Play.

När vi ska göra ett uttag är det viktigt att vi väljer att göra ett uttag via Trustly`s tjänst Pay N Play eftersom det här betalsättet
garanterar oss vinsterna på kontot snabbt.

Snabbast betalsätt:

Betalsätt Insättning Uttag
Bankid Direkt 5-15 min
Swish Direkt 0-24 timmar
Zimpler Direkt 0-24 timmar
Neteller Direkt 0-24 timmar
Paypal Direkt 0-24 timmar
Visa/Mastercard Direkt 0-5 dagar
Trustly Direkt 0-24 timmar

Godkännings process hos casinot

Innan en ubtealning kan göras måste casinot manuellt godkänna ditt uttag. På grund av detta kan man egentligen aldrig veta hur
länge man behöver vänta på sina uttag.

Hos de flesta "snabba casino" operatörerna har man ett dedikerat team som godkänner betalningar dygnet runt så att kunderna
verkligen kan få sina vinster supersnabbt men det är inte alltid som teamet kan godkänna en utbetalning och då kan det dröja inna
vinsterna betals ut.

För att du inte ska behöva vänta för länge har vi satt ihop en lista med allt som kan fördröja uttagstiden. På så sätt kan du
förbereda dig och se till att dina utbetalningar inte blir pausade när du väl begär ett uttag.

Saker som fördröjer uttagstiden

Inkomstkälla: Casinot kan kräva en inkomstkälla av dig när du begär ett uttag. Detta är något som casinon måste göra för
att garantera att ingen pennintvätt sker i casinot. Se till att ha en inkomstkälla redo när du ska göra ett uttag för allra första
gången. 
Stora uttag: Om du gör ett stort uttag i casinot så kommer casinot förmodligen att kräva en inkomstkälla.



Många uttag: När du har gjort många mindre uttag som tillsammans övergår en större summa som tex 10.000kr så kan
casinot kräva en inkomstkälla.
Godkänning: Ibland kan det ta casinot en stund att godkänna din betalning. Vill man skynda på det här kan man kontakta
casinot support och be dom skynda på betalningen.
Bonus ej omsatt: Om du har mottagit en casino bonus utan att ha omsatt omsättningskravet när du begär uttag så kommer
ditt uttag att stoppas. Spela utan bonus för att kunna ta ut dina vinster när du vill eller se till att uppfylla omsättningskravet
innan du begär att få utbetalt.
Fel uttagsmetod: Om du tex har gjort en insättning via Truslty men ber om att få utbetalt till Skrill så kommer ditt uttag att
stoppas. Detta därför att man alltid måste göra uttag via samma betalsätt som använts vid insättning.

Så i korta drag ska du spela utan bonus för att slippa tänka på omsättningskrav (eller lära dig uppfylla omsättningskrav), göra
insättningar och uttag med samma betalsätt och ha nödvändiga dokument redo för att optimera uttagshastigheten hos snabba
casino.

Hur snabba är uttagen?

Så om man väljer ett bra casino som har snabba uttag och man begär ett uttag hur länge brukar man vanligtviss få vänta innan
man ser pengarna på kontot?

Om uttaget inte stoppas på grund av att man tex inte omsatt sin bonus eller använt samma betalsätt som vid insättning så kan man
ha pengarna på kontot inom 5 till 15 minuter.

Skulle casinot har en längre godkännings process så kan man ändå räkna med att ha pengarna på sitt konto samma dag som
man begärt uttag iallfall.

Betalsätt du inte ska välja

Vill du ha dina vinster utbetalda snabbt ska du absolut inte välja direkt banköverföring. Om du väljer det så kan ditt uttag ta upp till 5
arbetsdagar. Detta eftersom det vanligtviss tar några dagar för pengarna att nå ditt konto då de flesta casino operatörer betalar
från utländska banker.

Sist men inte minst om du skulle vilja prova ett nytt casino med snabba uttag rekommenderar vi följande tre casinosidor:

MrGreen casino
Noaccount casino
Rapidi casino

Vill du veta mer? Läs mer om snabba casino uttag på www.casinopro.se/snabba-utbetalningar/

Engelsk version hittar du på: newzealandcasinos.nz/fastest-payouts/

Med vänliga hälsningar       
Teamet på www.casinopro.se

Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinosidor med skattefria vinster. 


