
Изберете Bank recipient

Изпращане на суми чрез
платформата на Revolut

Отворете акаутна си в
приложението на
Revolut и изберете
бутона Transfer

След като вече сте в
менюто Transfer,
изберете New
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 При избор на валута
(„Currency”) – изберете
български лев (BGN)

 Изберете Business, след което
постепенно попълвайте информацията
в това поле  
 -избор на държава („Country of
recipient’s bank”), 
-валута (“Currency“), IBAN, 
-име на компанията („Company
name”) и 
-електронна поща (“Email”):

При избор на държава
(„Country of
recipien’ts bank”) –
посочете Литва
(“Lithuania”)
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 В полето „Recipient’s
address”, което се отваря
след като натиснете „Add
recipient” натиснете
стрелката, за да изберете
държава “Bulgaria”:

  След като сте попълнили държавата и
валутата, попълнете полетата за IBAN,
BIC, име на компанията (“Company
name”) и email както следва:

IBAN: LT283250014273446745
BIC: REVOLT21
Company name: GPSMC NM
GENOMIX или Group Practice for
Personalized Medical Care NM
GENOMIX
Email: info@nmgenomix.com

След като проверите, че
всички е попълнено
коректно, натиснете „Add
recipient”
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 След като сте посочили държава
България, въведете адреса на
компанията, както следва:

Address line 1: Bacho Kiro 47
Post code: 1202
City/Town: Sofia
Region: Sofia

Натиснете бутон „Add recipient”.

 След като натиснете бутона „Add recipient”,
ще ви се отвори страница с полетата за сума,
която да преведете към компанията (BGN) и
референция за плащането (“Reference“),
които трябва да попълните както следва:

BGN: Сумата за теста, който желаете да си
направите
Reference: Име и фамилия, както и номера на
теста предоставен от нашите представители

Когато се уверите, че тези полета са коректно
попълнение, натиснете „Continue”.
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 Процесът е завършен

 След като извършите плащането,
платформата веднага ви уведомява за
това дали то е било успешно

Ако изберете бута “Review
payment” ще имате
възможност да свалите
документ (в .pdf формат),
който да използвате като
референция за извършеното
от вас плащане
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