Jak ověřit totožnost
u Korunky
Podrobný průvodce
krok za krokem

Chcete-li si zahrát Korunku přes internet, je vedle připojení platebního
prostředku podle platných nařízení třeba ověřit Vaši totožnost.
To lze udělat docela pohodlně nahráním fotografie dokladu totožnosti
prostřednictvím zabezpečeného přenosu.

Začínáme
na další
straně

1.

Přihlaste se na stránce
www.korunka.eu/prihlasit tak,
že zadáte Váš e-mail a heslo.
Heslo jsme Vám poslali SMSkou.
Pokud už jste si heslo mezitím
změnili, zadejte své nové heslo,
pokud ne, použijte to z SMS.

2.

3.

Zobrazí se stránka Stav konta
s informací, do kdy je potřeba
ověřit totožnost.

4.

Pojďme se tedy nyní věnovat
tomuto kroku, abyste měli
možnost si vsadit.

Po úspěšném přihlášení se Vám
v oranžové liště nahoře zobrazí
text Nevybrané bonusy!, klikněte
na něj a poté klikněte na tlačítko
Doregistrovat.
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Ověření totožnosti
1. Ofocení dokladu

Jako doklad můžete použít
platný občanský průkaz nebo
řidičský průkaz, jste-li cizinec
pak pas a povolení k pobytu.
My budeme v textu pracovat
pro příklad s občanským
průkazem. S řidičským průkazem
je postup totožný.

Vezměte doklad, položte jej
na čistý bílý list papíru stranou
s fotografií nahoru a vyfoťte jej
mobilním telefonem – toto je
První strana.
Otočte doklad, zase jej umístěte
na bílý čistý list papíru, a vyfoťte
jej mobilním telefonem – toto je
Zadní strana.

Pokud se registrujete z počítače,
zkopírujte si do něj z mobilního
telefonu obě fotografie dokladu.
Požádejte případně někoho
z rodiny o pomoc s tímto krokem
pokud si nevíte rady, případně
zavolejte na naši zákaznickou
linku. Procesem můžete projít
i v prohlížeči chytrého telefonu,
najít a vybrat fotografie by pak
mohlo být snazší.
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2.

Odeslání kopie dokladu
A. Klikněte na tlačítko „Nahrát“
na řádce vedle nadpisu
První strana.
B. Pokud jste u počítače,
na následující obrazovce
vyberte fotografii první strany
dokladu z místa, kam jste si
ji dříve zkopírovali a klikněte
na tlačítko „Otevřít“ nebo OK,
text na tlačítku se může lišit,
ale je to vždy ze dvou tlačítek
to vlevo. Pokud je fotografie
uložená v nějaké složce,
otevřete nejprve danou složku
a vyberte správnou fotografii.

C. Klikněte na tlačítko „Nahrát“
vedle nadpisu Zadní strana
a postup opakujte, jen tentokrát
vyberte fotografie druhé strany
dokladu a potvrďte tlačítkem
Otevřít nebo OK.
D. Nyní, když jste nahráli obě
strany průkazu, stiskněte
tlačítko „Odeslat k ověření“
a zobrazí se tato zpráva.

Dokumenty byly předány ke zpracování
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Ověření dokumentů trvá řádově
od několika minut do několika hodin.
Doba závisí na tom, kolik zákazníků
v danou chvíli nahrálo jejich doklady,
a protože ověření probíhá v registru
obyvatel provozovaným státem, také
na tom, jestli registr funguje nebo má
odstávku.
Jakmile ověření proběhne, poznáte
to tak, že už se Vám nezobrazuje
informace o tom, že Váš účet je
dočasný. A také to poznáte tak,
že jsme Vám na konto připsali bonus
300 korun v káčkách.

Hotovo! Vy jste vy, totožnost je ověřena.
Pokud jste již připojili i platební prostředek, na Vaše konto u Korunky připíšeme
bonus v hodnotě 300 Kč v našich věrnostních bodech - káčkách.
Za káčka můžete plnohodnotně sázet Korunku, stačí u tiketu vedle ceny tiketu
zaškrnout políčko Zaplatit káčky. Když vyhrajete, výhru Vám vyplatíme v penězích.

Hodně štěstí!
Vaše Korunka

