
   
 

Uppdatering 2021-10-11 
 

Den här uppdateringen går ut till alla som registrerat ett konto på Baccarat Staking. 

Du loggar in på backoffice här: 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login 

 

Autostaking nu möjligt! 
 

 

Nu kan välja att helt automatiskt låta dina pengar inne på Baccarat Staking 

jobba. Gå in på ”STAKE” sedan ”MANAGE STAKE”. 

 

Där hittar du en ”knapp” som du kan välja på att ha i OFF-läge eller ON-läge. 

https://stake.baccaratbusiness.com/members/login


    
 

> Om du väljer ON så kommer dina vinster som genererar att automatiskt 

hamna i din STAKING. 
 

>Om du väljer OFF som kommer dina vinster att fortsätta att hamna i din 

eWallet. 

Från din eWallet kan du sedan välja på att ta ut dina pengar eller göra en re-

stake. 

 

Att göra uttag från Baccarat Staking (fortsättningen) 
 

I en uppdatering från den 3/9 gick jag igenom om hur man gör uttag från 

Baccarat Staking. Den uppdateringen finns här: 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-

uppdatering-2021-09-03.pdf 

 

Det här nästa steget, när man väl fått in sina MICHI coins på Coinsbit – vad gör 

man då? 

Det gick jag igenom i denna uppdatering från den 29/9: 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-

uppdatering-2021-09-291.pdf 

 

Som jag då också förklarade så känns Coinsbit en aning trög. 

Har också fått feedback om att kostnaderna för transaktioner känns höga, 

speciellt om man ska växla till andra kryptovalutor osv. 

Testade nyligen att göra ett uttag från Baccarat Staking till Coinsbit och sedan 

vidare, det såg ut så här: 

 
- Tar ut $200. 

Baccarat Staking tar 5% = $10 som tas från ewallet. 

Baccarat Staking tar alltid ut 5% i uttagsavgift, det är pengar som man satsar på välgörande ändamål. 

$200 till Coinsbit 

https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2021-09-03.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2021-09-03.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2021-09-291.pdf
https://dlcfinans.se/wp-content/uploads/2021/09/Projekt-LV-Staking-uppdatering-2021-09-291.pdf


 Inne på Coinsbit växlar jag till USDT, jag får $192 USDT. 

Skickar sedan vidare USDT därifrån till en egen ewallet där jag har USDT. 

Transaktionskostnad på denna överföring $1. 

Fick alltså ut $191. 

 

Jag rekommenderar att man inte tar ut allt för små belopp från Baccarat 

Staking, bättre att vänta tills man minst kan ta ut $200. 

 

Nu går det ju även att använda den decentraliserade exchangen PancakeSwap 

för att hantera dina MICHI coins. 

https://pancakeswap.finance 
 

En bättre tjänst med lägre avgifter, men också svårare att komma igång med. 

Blir några flera steg innan man är igång. 

Finns en del information om det i den här YouTube-gruppen: 

https://www.youtube.com/channel/UC5piGj51V_97VExoDU9UQgQ/featured 

 

Jag har också efterfrågat bra material från Baccarat Staking som visar hur man 

gör om man vill använda PancakeSwap för att växla sina MICHI coins till annan 

kryptovaluta. 

Har också fått en del videomaterial och en PDF skickat till mig som beskriver på 

engelska hur man gör.  

Men efter att ha tittat på dessa videos och den PDF som jag fick kring detta så 

tycker jag inget av detta var bra. För komplicerade förklaringar som skapar mer 

förvirring istället för klarhet … 

Så min tanke var att försöka spela in eget videomaterial kring detta, men det 

har heller inte fungerat. Strulat tekniskt att få till en videoinspelning inne från 

de appar som används. 
 

Vad att göra? 
 

1: Jag rekommenderar att du fortsätter att använda Coinsbit för uttag från 

Baccarat Staking. 
 

Men… 

 

2: För dig som vill ha hjälp så kan jag även personligen hjälpa dig med växling av 

MICHI coins, då skulle jag använda mig av PancakeSwap för detta. 

Jag tar inget betalt för denna tjänst. 

Om du är intressera detta så kan jag hjälpa dig med växlingar på belopp mellan 

https://pancakeswap.finance/
https://www.youtube.com/channel/UC5piGj51V_97VExoDU9UQgQ/featured


$200 - $500. 

Jag gör då en växling av MICHI till BNB (Binance Coin). 

Binance Coin är marknadens 4:e mest omsätta kryptovaluta och finns 

tillgängligt på många olika ställen. 

Om du behöver denna ”växlingstjänst” kontakta mig på: 

mikael.dlcfinans@gmail.com  

 

Bra grupper att vara med i som har med Baccarat Staking att göra: 
 

Facebook: Crypto Country Boys/Baccarat Staking 

https://www.facebook.com/groups/3102431056710078 

 

Telegram:  

https://t.me/baccaratacademy   

 

Telegram-grupp för Baccarat Staking medlemmar från Europa (engelsktalande): 

https://t.me/joinchat/HoJ8TUkORbM4N2Ux 

 

YouTube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UC5piGj51V_97VExoDU9UQgQ/featured 

 

 

Med vänlig hälsning 

  

Mikael Eriksson 

DLC Finans  
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