Hvordan kan jeg betale mit centreret Ridning medlemskab?

1. Med en check udstedt til Centered Riding, Inc. Checken sendes til e-mail adressen
Office@CenteredRiding.org
2. På hjemmesiden www.CenteredRiding.org ved at bruge dit Visa eller Master kort.
3. Ved at bruge Paypal. Hvis du lader kontoret vide du ønsker at betale via Paypal, vil Marie sende dig
en paypal faktura. Send en mail til Office@CenteredRiding.org hvis du ønsker denne løsning.
4. Overførsel. Vær opmærksom på der er gebyr på udenlandske overførsler.
5. Transferwise.com: Overførsel af penge gennem denne side involverer et gebyr for hver overførsel
men de har realistiske veksel rater og dette er en billig måde at overfører penge fra en bank uden
for USA til enhver bank konto i udlandet. ( https://transferwise.com/ )

Hvordan virker Paypal?
Paypal kan bruges til at sende og modtage betalinger gennem internettet. Så snart du har lavet en PayPal
konto kan du sende og modtage penge online. Når du sender penge kan du vælge at understøtte din
betaling gennem din PayPal konto, et kredit kort eller din bank konto. Modtageren får dernæst en mail fra
PayPal om at de har modtaget en betaling fra dig.

Hvorfor er PayPal en god måde at betale på online?
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Alle dine finansielle informationer er samlet et sted
Du kan bruge forskellige kredit kort til de forskellige køb
Du kan foretage betalinger direkte fra din bank konto
Du slipper for at nedskrive dit kort nummer ved hvert enkelt køb
Det er hurtigere end en check og har opnået tillid verden rundt
Der er mere end 50 millioner medlemskabs kontoer og det vokser stadig
Det bruges i 203 lande og regioner verden over
Bredt accepteret på hjemmesider og PayPal er en sikker betalings form
Dine finansielle oplysninger bliver aldrig delt
Sælgere ser aldrig dine kort eller bank oplysninger
Der er tilknyttet et erfarent svindel team som bekæmper svindel før det sker
PayPal er effektivt og det er altid gratis at foretage køb
Priserne er overkommelige for firmaer

