
 

ຄໍາຖາມທ ີ່ ມກັຖາມເລ ື້ອຍໆ 
 
ຖາມ: ຂ ື້າພະເຈ  ື້າສາມາດສ ື້າງ ແລະ ຝາກເງນິເຂ ື້າບນັຊ  AdvancePayໄດ ື້ແນວໃດ? 
ຕອບ: ມ ຫຼາຍທາງເລ ອກ ໃຫ ື້ເລ ອກໄດ ື້: (1) ເຂ ື້າເບິີ່ ງພວກເຮ າທາງອອນລາຍໄດ ື້ທ ີ່  

www.connectnetwork.com, (2) ຕດິຕັ ື້ງແອບັມ ຖ  ConnectNetwork 
(Android ຫຼ  iOS) ໃສີ່ ອຸປະກອນມ ຖ ຂອງທີ່ ານ, (3) ໂທຫາ 800-483-8314 
ເພ ີ່ ອໃຊ ື້ລະບ ບອດັຕະໂນມດັ ຫຼ  ລ ມກບັພະນກັງານຮບັສາຍ, (4) ໃຊ ື້ຕ ື້ kiosk ທ ີ່  
GTL ຕດິຕັ ື້ງໄວ ື້ (ໃນບີ່ ອນທ ີ່ ມ ), (5) ຝາກເງນິເຂ ື້າທ ີ່  Western Union 
ປະຈາໍທ ື້ອງຖິີ່ ນຂອງທີ່ ານ ຫຼ  (6) ສ ີ່ ງໃບເຊກັ ຫຼ  ໃບສັີ່ ງຈີ່ າຍເງນິ ທ ີ່ ຈີ່ າຍໃຫ ື້ກບັ 
GTL AdvancePay ແລະ ສ ີ່ ງໄປຫາ: 
AdvancePay Service Dept.  
PO Box 911722 
Denver, CO 80291-1722 

 
ຖາມ: ຂ ື້າພະເຈ  ື້າສາມາດໃຊ ື້ບດັເຄຼດດິ ຫຼ   ບດັເດບດິ ເພ ີ່ ອຝາກເງນິໄດ ື້ບໍ? 
ຕອບ: ໄດ ື້, GTL ຮບັບດັເຄຼດດິ Visa®  ແລະ Mastercard® , ບດັເດບດິ, ແລະ 

ບດັຕ ີ່ ມເງນິ. 
 
ຖາມ: ຈະໃຊ ື້ເວລາດ ນປານໃດ ເພ ີ່ ອໃຫ ື້ເງນິທ ີ່ ຝາກເຂ ື້າປາກ ດໃນບນັຊ ? 
ຕອບ: ເມ ີ່ ອທີ່ ານຝາກເງນິດ ື້ວຍບດັເຄດຼດິ ຫຼ  ບດັເດບດິຂອງທີ່ ານ, 

ເງນິທ ີ່ ຝາກຈະປາກ ດຢ ີ່ ໃນບນັຊ ຂອງທີ່ ານເກ ອບທນັທ . 
 
ຖາມ: ຂ ື້າພະເຈ  ື້າຈະກວດເບິີ່ ງຍອດເງນິຄ ງເຫຼ  ອໃນບນັຊ ຕ ີ່ ມເງນິຂອງຕ ນ ໄດ ື້ແນວໃດ? 
ຕອບ: ທີ່ ານສາມາດກວດຍອດເງນິຄ ງເຫຼ  ອຂອງທີ່ ານໂດຍການໂທຫາ 

ລະບ ບອດັຕະໂນມດັຂອງພວກເຮ າທ ີ່  800-483-8314, 
ລ ງທະບຽນທາງອອນລາຍຜີ່ ານ ConnectNetwork ໄດ ື້ທ ີ່  
www.connectnetwork.com, ຕດິຕັ ື້ງແອບັມ ຖ  ConnectNetwork 
ໃສີ່ ອຸປະກອນມ ຖ ຂອງທີ່ ານ. 

 
ຖາມ: ອດັຕາຄີ່ າໂທຂອງ AdvancePay ແພງກວີ່ າ ຫຼ   ບໍ? 
ຕອບ: ໂດຍທ ີ່ ວໄປແລ ື້ວ, ອດັຕາຄີ່ າໂທຂອງ AdvancePay ແມີ່ ນເທ ີ່ າກບັ ຫຼ  ຖ ກກວີ່ າ 

ການເກບັຄີ່ າໂທແບບທໍາມະດາ, ແຕີ່ ວີ່ າອດັຕາຄີ່ າໂທທງັໝ ດແມີ່ ນ 
ໄດ ື້ຮບັການຄຸ ື້ມຄອງໂດຍສນັຍາໃຫ ື້ສິີ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. 

 
ຖາມ: ຂ ື້າພະເຈ  ື້າຈະໄດ ື້ຮບັລາຍງານງ  ບດຸນປະຈາໍເດ ອນບໍ? 
ຕອບ: ລາຍງານງ  ບດຸນການນໍາໃຊ ື້ ສໍາລບັບນັຊ  AdvancePay ຂອງທີ່ ານ 

ແມີ່ ນມ ຢ ີ່ ທາງອອນລາຍທ ີ່www.connectnetwork.com ແລະ 
ບໍີ່ ເສຍຄີ່ າຫຍງັເລ ຍ. 

 
ຖາມ: ຂ ື້າພະເຈ  ື້າຈະໄດ ື້ຮບັການສ ີ່ ງເງ  ນທ ີ່ ຍງັບໍີ່ ໄດ ື້ໃຊ ື້ຄ ນບໍ 

ເມ  ີ່ ອຜ ື້ຖ ກກກັຂງັໄດ ື້ຮບັການປີ່ ອຍອອກມາແລ ື້ວ? 
ຕອບ: ການສ ີ່ ງເງນິຄ ນໃຫ ື້ຜ ື້ຖ ບນັຊ ທ ີ່ ໄດ ື້ຮບັການກວດສອບແລ ື້ວ 

ສາມາດເຮດັໄດ ື້ຜີ່ ານຕ ວແທນບໍລກິານລ ກຄ ື້າຂອງພວກເຮ າ. ໂທຫາ 877-650-
4249 ສໍາລບັຂໍ ື້ມ ນເພ ີ່ ມຕ ີ່ ມ. 

ຖາມ: ຫ ຼັ ງຈາກການສ້າງບຼັ ນຊີ AdvancePay ໄດ້ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈ ້ າ 

ສາມາດປ່ຽນກຼັ ບໄປໃຊ້ການຮຽກເກຼັ ບເງິນຮູບແບບອ ່ ນໄດ້ບໍ? 

ຕອບ: ບ ໍ່ . ເມືໍ່ ອໝາຍເລກໂທລະສັບຖືກຕັັ້ ງເປັນບັນຊີ AdvancePay, 

ຈະບ ໍ່ ສາມາດໃຊັ້ຮູບແບບການຮຽກເກັບເງິນອືໍ່ ນໆໄດັ້ແລັ້ວ. ເຖິງຢໍ່າງໃດກ ຕາມ, 

ທໍ່ານຈະມີທາງເລືອກໃນການເລືອກ AdvancePay OneCall ຢູໍ່ສະເໝີ ເພືໍ່ ອຮັບ 

ແລະ ຈໍ່າຍເງິນ ດັ້ວຍການໂທພຽງຄັັ້ ງດຽວ ໂດຍບ ໍ່ ຕັ້ອງສັ້າງບັນຊີ AdvancePay. 
 

ຖາມ: ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດບໍລິຫານຈຼັ ດການບຼັ ນຊີຂອງຕ ນທາງອອນລາຍໄດ້ບໍ? 

ຕອບ: ໄດັ້ . ທໍ່ານສາມາດລົງທະບຽນທາງອອນລາຍຜໍ່ ານ ConnectNetwork ໄດັ້ ທີໍ່  

www.connectnetwork.com ຫ ື  ທໍ່ານສາມາດດາວໂຫ ດແອັບ 

ConnectNetwork ໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທໍ່ານໄດັ້ . 
 

ຖາມ: ຂ້າພະເຈ ້ າຈະໄດ້ຮຼັ ບການແຈ້ງເຕ ອນແນວໃດ 

ເມ ່ ອຍອດເງິນຄ ງເຫ  ອໃນບຼັ ນຊີ AdvancePay ຂອງຕ ນເຫ  ອໜ້ອຍ? 

ຕອບ: ການແຈັ້ງຍອດເງິນຄົງເຫ ື ອໃນບັນຊີ AdvancePay ເຫ ື ອໜັ້ອຍຂອງ GTL 

ແມໍ່ນໂປແກ ມແຈັ້ງເຕືອນດັ້ວຍການສະໝັກສະມາຊິກໃນລາຄາມາດຕະຖານທີໍ່

ຖືກອອກແບບມາເພືໍ່ ອແຈັ້ງໃຫັ້ທໍ່ ານຊາບໃນເວລາທີໍ່ ທໍ່ ານຕັ້ອງໄດັ້ຕືໍ່ ມເງິນເຂົັ້ າໃ

ສໍ່ບັນຊີຂອງທໍ່ານ. 

ຈະມີການສົໍ່ ງຂ ັ້ ຄວາມຕົວໜັງສືໜ ໍ່ ງສະບັບໃຫັ້ທໍ່ ານທຸກໆຄັັ້ ງທີໍ່ ຍອດເງິນຄົງເຫ ື ອ

ໃນບັນຊີຂອງທໍ່ານບັນລຸໄດັ້ຕາມເງືໍ່ ອນໄຂ. ເພືໍ່ ອລົງທະບຽນ, ພິມ ADVANCE 

ສົໍ່ ງໄປທີໍ່  91613. ອາດຈະມີການເກັບຄໍ່າການສົໍ່ ງຂ ັ້ ຄວາມ ແລະ ຂ ັ້ ມູນ. 

ເພືໍ່ ອເບິໍ່ ງການອະທິບາຍເຖິງເງືໍ່ ອນໄຂໃນການນ າໃຊັ້ 

ສ າລັບການແຈັ້ງເຕືອນທາງຂ ັ້ ຄວາມ ຫ ື  ສ າລັບຂ ັ້ ມູນເພີໍ່ ມຕືໍ່ ມ, ໃຫັ້ໄປທີໍ່  

www.connectnetwork.com. 
 

ຖາມ: ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດຕຼັ້ ງການຊໍາລະໂດຍອຼັ ດຕະໂນມຼັ ດໄດ້ບໍ? 

ຕອບ: ທໍ່ານສາມາດເລືອກຄຸນສົມບັດການໂຫ ດຊ ັ້ າແບບອັດຕະໂນມັດ 

ເມືໍ່ ອທໍ່ ານຝາກເງິນຜໍ່ ານລະບົບອັດຕະໂນມັດທີໍ່  800-483-8314 ຫ ື  

ກັບບັນຊີຂອງທໍ່ານທາງອອນລາຍໄດັ້ທີໍ່  connectnetwork.com. 

ເມືໍ່ ອໄດັ້ ຮັບການແຈັ້ງແລັ້ວ, ເລືອກເຂົັ້ າໄປເພືໍ່ ອຈັດເກັບເລກບັດເຄ ດິດຂອງທໍ່ານ 

ແລະ ຕັັ້ ງຄໍ່າຝາກເງິນເຂົັ້ າໃນບັນຊີຂອງທໍ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 
 

ຖາມ: ຈະເຮຼັ ດແນວໃດ ຖ້າໝາຍເລກໂທລະສຼັ ບຂອງຂ້າພະເຈ ້ າ 

ຖ ກປິດກຼັ້ ນຈາກການຮຼັ ບສາຍໂທລະສຼັ ບຂອງນຼັ ກໂທດທ່ີໂທເຂ ້ າມາ? 

ຕອບ: ຖັ້າມີຄ າຖາມກໍ່ຽວກັບໝາຍເລກໂທລະສັບທີໍ່ ຖືກບ ັ ອກ ຫ ື  

ບັນຫາໃນການຮຽກເກັບເງິນ, ກະລຸນາໂທຫາໜໍ່ວຍບ ລິການລູກຄັ້າຂອງ GTL ທີໍ່  

877-650-4249. 

 

ຖາມ: AdvancePay OneCall ແມ່ນຫຍຼັ ງ? 

ຕອບ: ດັ້ວຍ AdvancePay OneCall (APOC), ທໍ່ານສາມາດເລືອກທີໍ່ ຈະຮັບ ແລະ 

ຊ າລະ ດັ້ວຍການໂທພຽງຄັັ້ ງດຽວ ໂດຍບ ໍ່ ຈ າເປັນຕັ້ອງຕັັ້ ງ ຫ ື  

ຕືໍ່ ມເງິນໃສໍ່ບັນຊີຕືໍ່ ມເງິນຂອງ AdvancePay. 

ຈະໃຊັ້ອັດຕາຄໍ່າໂທແບບຕືໍ່ ມເງິນມາດຕະຖານຂອງ AdvancePay. 

ອາດຈະມີຄໍ່າທ ານຽມການເຮັດທຸລະກ າ ສ າລັບການໂທ APOC. 

ລູກຄັ້າທີໍ່ ບ ໍ່ ມີບັນຊີເບີໂທລະສັບຕືໍ່ ມເງິນຂອງ AdvancePay ຫ ື  

ມີເງິນບ ໍ່ ພຽງພ ໃນບັນຊີຂອງພວກເຂົາ, ຈະໄດັ້ ຮັບການສະເໜີ APOC 

ເປັນທາງເລືອກໃນການໂທຫານັກໂທດ. 

AdvancePay®  
 

ການຕ ີ່ ມເງນິລີ່ ວງໜື້າສໍາລບັຄອບຄ ວນກັໂທດຂອງ GTL 

ວທິ ທ ີ່ ໄວທ ີ່ ສຸດ, 
ປອດໄພທ ີ່ ສຸດໃນການຕ ີ່ ມເງນິໃສີ່ ບນັຊ ໂທຫານກັໂທດ 
 
 
 
 
ໃນປັດຈບຸນັ ລ ກຄ ື້າຂອງ AdvancePay ສາມາດໃຊ ື້ໄດ ື້ 

www.connectnetwork.com 

http://www.connectnetwork.com/
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ການຕ ີ່ ມເງນິລີ່ ວງໜ ື້າສໍາລບັຄອບຄ ວນກັໂທດຂອງ GTL 

ການບໍລກິານ ສໍາລບັຄອບຄ ວ ແລະ ໝ ີ່ ເພ ີ່ ອນ  
ສະມາຊກິໃນຄອບຄ ວ ແລະ ໝ ີ່ ເພ ີ່ ອນຂອງນກັໂທດ 
ແມີ່ ນມ ທາງເລ ອກໃນການຕັ ື້ງບນັຊ ການໂທແບບຕ ີ່ ມເງນິໂດຍໃຊື້ບດັເຄຼດດິ ຫຼ  
ບດັເດບດິ, ຝາກເງນິສ ດຢ ີ່  Western Union, ເຊກັ ຫຼ  ໃບສັີ່ ງຈີ່ າຍເງນິ. 
ການໂທທ ີ່ ອາດຖ ກບຼອັກເປັນຢີ່ າງອ ີ່ ນ ແມີ່ ນສາມາດໃຊື້ໄດ ື້ຜີ່ ານໂປແກຼມ 
AdvancePay ຂອງ GTL ແລື້ວໃນຕອນນ ື້. 
 

ມນັເຮດັວຽກແນວໃດ? 
AdvancePay ແມີ່ ນບໍລກິານເກບັຄີ່ າໂທແບບຕ ີ່ ມເງນິ ທ ີ່ ອະນຸຍາດ 
ໃຫ ື້ຮບັສາຍຈາກນກັໂທດໃນສະຖານທ ີ່ ດດັສ ື້າງໄປຫາໝາຍເລກໂທລະສບັຂອງທີ່ ານ 
ໂດຍບໍີ່ ມ ຂໍ ື້ຈໍາກດັຂອງການຮຽກເກບັເງນິແບບມາດຕະຖານ. 
ເມ ີ່ ອນກັໂທດພະຍາຍາມໂທຫາເບ ທ ີ່ ບໍີ່ ສາມາດຮຽກເກບັເງນິໄດ ື້, AdvancePay 
ຈະໃຫື້ທາງເລ ອກໃຫ ື້ຝີ່ າຍທ ີ່ ຖ ກໂທຫາ ສື້າງບນັຊ ຕ ີ່ ມເງນິ. 
ຫຼງັຈາກສື້າງບນັຊ ຕ ີ່ ມເງ  ນແລື້ວ, ການເກບັຄີ່ າໂທຫາເບ ໂທລະສບັດັີ່ ງກີ່ າວ ອາດຈະ 
ແມີ່ ນເກບັຈາກຈາໍນວນເງນິທ ີ່ ຕ ີ່ ມໄວ ື້ໃນບນັຊ . ຫຼງັຈາກເງນິໝ ດແລື້ວ, 
ລະບ ບຈະແຈ ື້ງໃຫ ື້ເຈ ື້າຂອງບນັຊ ຕ ີ່ ມເງນິ. 
 
ສໍາລບັການບໍລຫິານຈດັການບນັຊ ທ ີ່ ສ ມບ ນກວີ່ າ, ທີ່ ານສາມາດຝາກເງນິ ແລະ 
ເບິີ່ ງຍອດເງນິຄ ງເຫຼ ອຂອງທີ່ ານໄດື້ທ ີ່  connectnetwork.com. 
 

ບໍີ່ ມ ພາດສາຍໂທເຂ ື້າ 
ຜ ື້ຖ ບນັຊ  AdvancePay ສາມາດໝັ ື້ນໃຈໄດື້ວີ່ າ 
ພວກເຂ າຈດັການບນັຊ ຂອງຕ ນພຽງຜ ື້ດຽວ, 
ຮບັປະກນັວີ່ າຈະສາມາດໄດື້ຮບັສາຍໂທເຂ ື້າທ ີ່ ສໍາຄນັຂອງຕ ນ. 
ລະບ ບອດັຕະໂນມດັຂອງພວກເຮ າຈະຕດິຕໍີ່ ຜ ື້ຖ ບນັຊ ເມ ີ່ ອຕ ື້ອງການຕ ີ່ ມເງນິເພ ີ່ ມ. 
ເພ ີ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫື້ແກີ່ ການເຮດັທຸລະກໍາຝາກເງນິໃນອະນາຄ ດ, 
ສາມາດຈດັເກບັເລກບດັເຄຼດດິ ແລະ ບດັເດບດິໄວື້ໄດ ື້ຢີ່ າງປອດໄພ. ທາງເລ ອກໃນ 
ການຝາກເງນິເຂ ື້າບນັຊ ໂດຍອດັຕະໂນມດັດື້ວຍບດັເຄຼດດິ ຫຼ  ບດັເດບດິ ທ ີ່ ຈດັເກບັໄວ ື້ 
ໃນເວລາທ ີ່ ເງນິເກ ອບຈະໝ ດແມີ່ ນສາມາດໃຊື້ໄດ ື້ເຊັີ່ ນກນັ. 

ມ ຄໍາຖາມບໍ? 
ພະແນກບໍລກິານຂອງ AdvancePay 
ພື້ອມທ ີ່ ຈະຕອບທຸກຄໍາຖາມທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ື້ອງກບັການຮຽກເກບັເງນິ: 
ການບໍລກິານລ ກຄ ື້າ 

877-650-4249 
ເບ ແຟັກ 

(866) 441-7285 
ລະບ ບອດັຕະໂນມດັ  

800-483-8314  
ເວບັໄຊ 
www.connectnetwork.com 

ອ ເມວ 
support@connectnetwork.com 
ແອບັ 
ດາວໂຫຼດແອບັ ConnectNetwork ໃນ 
Google Play Store ຫຼ  Apple Store. 
ທ ີ່ ຢ ີ່ ໄປສະນ  
AdvancePay Service Dept.  
PO Box 911722 
Denver, CO 80291-1722 

ວທິ ທ ີ່ ງີ່າຍທ ີ່ ສຸດໃນການສື້າງ ແລະ ບໍລຫິານຈດັການບນັຊ  AdvancePay 
ແມີ່ ນທາງອອນລາຍທ ີ່  www.connectnetwork.com. 
ທີ່ ານສາມາດສື້າງບນັຊ ເບ ໂທລະສບັ, ຝາກເງນິ ແລະ ກວດຍອດເງນິຄ ງເຫຼ ອ 
ຜີ່ ານເວບັໄຊ ConnectNetwork. 

ລ ກຄື້າຍງັສາມາດໃຊື້ລະບ ບໂທລະສບັອດັຕະໂນມດັຂອງ GTL ເພ ີ່ ອສ ື້າງບນັຊ  ແລະ 
ຝາກເງນິດ ື້ວຍບດັເຄຼດດິໄດ ື້ອ ກດື້ວຍ. ລະບ ບດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນອດັຕະໂນມດັຢີ່ າງສິ ື້ນເຊ ງ 
ແລະ ສາມາດເຂ ື້າເຖງິໄດ ື້ໂດຍການໂທຫາ 800-483-8314. 

ນອກຈາກນັ ື້ນ, ຍງັສາມາດສື້າງບນັຊ  ແລະ ສາມາດຝາກເງນິ ໄດື້ຜີ່ ານແອບັ 
ConnectNetwork ສໍາລບັອຸປະກອນມ ຖ ຂອງທີ່ ານ, ໂດຍການໄປທ ີ່ ຫ ື້ອງການ 
Western Union ຫຼ  ໂດຍການສ ີ່ ງເຊກັ ຫຼ  ໃບສັີ່ ງຈີ່ າຍເງນິທ ີ່ ຈີ່ າຍໃຫ ື້ກບັ GTL 
AdvancePay ທາງໄປສະນ ໄປຍງັທ ີ່ ຢ ີ່ ຂ ື້າງເທງິ. 

ອາດຈະເກບັຄີ່ າທໍານຽມການເຮດັທຸລະກໍາໃນການເງນິຝາກ. 

ການບໍລຫິານຈດັການບນັຊ ທາງອອນລາຍ ແລະ ການຊໍາລະ 

www.connectnetwork.com 

ວິທີການຫ ີ ກລັ້ຽງສາຍຖືກຕັດຂາດ! 

ຢໍ່າພະຍາຍາມໂທແບບ 3-ວິທີທາງ   

ຢໍ່າພະຍາຍາມທີໍ່ ຈະໂອນສາຍ   

ຢໍ່າໃຫັ້ນັກໂທດຖືສາຍລ ຖັ້າ 

ຢໍ່າໃຊັ້ ຫ ື  ຮັບສາຍ “ລ ຖັ້າ” 

ຢໍ່າກົດເບີໝາຍເລກເທິງແຜໍ່ນສຽງສ າພັດໃນລະຫວໍ່າງການໂທ 

(ທັງໃນໂທລະສັບນັກໂທດ ແລະ ໂທລະສັບຄູໍ່ ສົນທະນາ) 

ຢໍ່າຢຸດການສົນທະນາເປັນເວລາດົນ ເພາະວໍ່າ 

ເຖິງຈະເປັນການຢຸດພຽງສັັ້ ນໆ 

ກ ອາດຈະເຮັດໃຫັ້ສາຍຖືກຕັດຂາດໄດັ້  

ເບ ໂທທ ີ່ ຖ ກບຼອັກ 
ເມ ີ່ ອໝາຍເລກໃດໜ ີ່ ງຖ ກບຼອັກ, ມ ພຽງແຕີ່ ບຸກຄ ນທ ີ່ ມ ລາຍຊ ີ່ ຢ ີ່ ໃນເບ ດັີ່ ງກີ່ າວເທ ີ່ ານັ ື້ນ 
ທ ີ່ ອາດຈະປ ດບຼອັກເບ ດັີ່ ງກີ່ າວໄດື້ໂດຍການໂທ:  

800-483-8314 
 

 
 
 
ແຈ ື້ງການ 
ການຊໍາລະຂອງ AdvancePay ອາດຈະຕື້ອງເສຍຄີ່ າທໍານຽມ. 
ລາຍລະອຽດທ ີ່ ລະບຸໄວ ື້ອາດມ ການປີ່ ຽນແປງໂດຍບໍີ່ ຕ ື້ອງແຈ ື້ງໃຫ ື້ຊາບ. ໜງັສ ນ ື້ອາດຈະຖ ກສໍາເນ າ 
ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ ື້ ນກັໂທດ, ສະມາຊກິໃນຄອບຄ ວ ແລະ ໝ ີ່ ເພ ີ່ ອນ. 

www.gtl.com 

AdvancePay Service Dept.  
PO Box 911722 
Denver, CO 80291-1722 
800-483-8314 
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