Kaip registruotis DESICO. Registracija ir KYC sistema
Kiekvienas investuotojas turės registruotis DESICO svetainėje ir atlikti Pažink savo klientą
(Know your customer - eng.) bei Pinigų plovimo prevencijos (Anti money laundering- eng.)
procedūras. Jūs turėsite atsakyti į standartizuotus klausimus bei pateikti savo asmens tapatybę
patvirtinančius dokumentus.
Įsitikinkite, kad turite galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Atliekant KYC procedūrą
jums reikės įrenginio su geros kokybės kamera bei tinkamo apšvietimo. Galite naudoti savo
mobilųjį telefoną, kompiuterį ar kitą įrenginį, turintį geros kokybės kamerą.

1 ŽINGSNIS — UŽSIREGISTRUOKITE IR ATLIKITE KYC PROCEDŪRĄ
Jeigu dar neturite savo paskyros DESICO svetainėje, spauskite mygtuką CREATE AN
ACCOUNT (Sukurti paskyrą). Jeigu esate registruotas DESICO svetainėje, spauskite mygtuką
LOGIN (Prisijungti), įveskite savo prisijungimo duomenis ir prisijungsite prie savo paskyros
DESICO.
SAUGOKITE SAVO DUOMENIS. Naudokite sudėtingą slaptažodį, kurio nenaudojate niekur
kitur. Nesidalinkite savo slaptažodžiu su kitais. DESICO niekada neprašys jūsų pateikti
slaptažodžių ar kitų prisijungimo duomenų. Taip pat mes niekada asmeniškai jums nesiūlysime
nuolaidų įsigyjant vertybinius popierius. Jei susidūrėte su bandymu sukčiauti, prašome pranešti
mums el. Paštu, adresu hello@desico.io
Sukūrę savo paskyrą galite atlikti KYC procedūrą. Ši procedūra atliekama įgyvendinant Pažink
savo klientą principą.

KYC
Sekite nurodymus ekrane, kad sistema galėtų jus identifikuoti. Patalpa, kurioje atliekate
atpažinimo procedūrą turėtų būti gerai apšviesta. Nuo jūsų veido bei dokumento nuotraukų
kokybės priklauso, kaip greitai atliksite atpažinimo procedūrą. Patikrinkite, ar veikia jūsų
įrenginio foto kamera. Turėkite asmens tapatybes kortelę arba pasą šalia įrenginio, kurį
naudosite atliekant KYC procedūrą.
Prasidėjus KYC procedūrai, ekrane pamatysite savo atvaizdą. Sistema prašys jūsų padaryti tris
nuotraukas:
1. Jūsų veido nuotrauką;
2. Pirmosios jūsų asmens tapatybės kortelės pusės nuotrauką;
3. Antrosios jūsų asmens tapatybės kortelės pusės nuotrauką;
P.S. Jei nuspręsite naudoti pasą, sistema papildomai paprašys nufotografuoti
paso viršelį.
1. Žiūrėkite į įrenginio kamerą, įsitikinkite, kad jūsų veido atvaizdas yra ekrano centre ir
telpa į ekrane nupieštą apskritimą. Spauskite mygtuką CAPTURE (fotografuoti).
2. Parodykite pirmąją asmens tapatybės kortelės pusę. Kortelės atvaizdas turi tilpti į ekrane
nupieštą rėmelį. Dokumento atvaizdo tekstas turi būti aiškiai įskaitomas. Spauskite
mygtuką START.

3. Parodykite antrąją asmens tapatybės kortelės pusę. Ekrane pasirodęs rėmelis bus
padalintas į dvi dalis. Labai svarbu, kad į apatinę rėmelio dalį tilptų MRZ kodas, kurio
skaičiai bei raidės būtų aiškiai įskaitomi. Spauskite mygtuką START.

2 ŽINGSNIS — UŽPILDYKITE MiFID ANKETĄ
Atsakykite į standartizuotus klausimus, pasirinkdami pateiktus galimus atsakymų variantus.
Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Anketa sudaryta iš trijų dalių, užtruksite 1-2 minutes
kiekvienai daliai užpildyti.

Sveikiname, sistema atliko jūsų asmens tapatybės atpažinimo procesą!

