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Amb BBVA Cashup, envia diners des del teu mòbil
La versió actualitzada de l’App BBVA ja incorpora el teclat BBVA Cashup per
a Android. Així podràs enviar diners als teus amics mentre xateges amb ells.

1. Activa el teclat BBVA Cashup.
1. Entra al menú de l’App
BBVA i prem a bizum.

2. Fes clic al bàner inferior.

3. Prem a Continuar.

4. Fes clic a Anar a ajustos
i prem l’interruptor.
El teclat ja estaria activat!

2. Selecciona el teclat BBVA Cashup a qualsevol Aplicació de
missatgeria instantània per poder enviar diners als teus contactes.
*En funció de la marca i model de telèfon que tinguis, hauràs de seleccionar el teclat BBVA Cashup d’una manera o altra.
Aquestes són les més habituals:

La manera
més habitual:

1. Mentre escrius, obre
les opcions de selecció
de teclat*.

2. Selecciona el teclat
BBVA Cashup.

Entra a l’app de missatgeria
des de la qual vulguis enviar
els diners i desplega el teclat
com si anessis a escriure.
Després, fes lliscar o desplega
el menú superior i prem a
l’alerta de selecció de teclat.

Si no, pots provar
ambaquestes
opcions:
Accedeix a la barra Ajustos (a sota a
l’esquerra, al teclat estàndard) i
selecciona Idioma i introduccióde text
(o similar, segons el teu menú).

Mantingues premuda la barra
espaiadora fins que hi aparegui el
menú.

Prem la icona amb forma de teclat.

I si tens dubtes, consulta les nostres FAQs. Gaudeix de BBVA Cashup!
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3. Envia els diners
1. Selecciona el
contacte.

2. Escriu l’importe.

3. Tecleja la teva clau
d’accés a BBVA o
empremta, si en tens.

4. …I torna al teclat anterior
1. Prem la icona del
teclat (a sota a
l’esquerra).

2. Selecciona el teclat
que prefereixes.

I si tens dubtes, consulta les nostres FAQs. Gaudeix de BBVA Cashup!

4. Introdueix la clau
querebràs per SMS, si
no has activat l’accés
per empremta.

5. Fet! Ja has enviat els
diners al teu contacte.

