
Instrukcja rejestracji na platformie 
eDolium oraz weryfikacji KYC



Krok 1
platforma eDolium

1. Przejdź do aplikacji eDolium. 
Możesz to uczynić klikając 
przycisk “Kup teraz” na stronie 
edolium.com lub wpisując 
w przeglądarce adres app.
edolium.com

2. Kliknij w przycisk “Zarejestruj 
się”, znajdujący się w prawym, 
górnym rogu ekranu
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1. W odpowiednim polu 
wpisz adres e-mail, na który 
przyjdzie wiadomość z linkiem 
weryfikacyjnym. Zaznacz też 
wybrane przez Ciebie zgody 
(zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych jest obowiązkowa).

Krok 2
początek rejestracji
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1. Otwórz swoją skrzynkę e-mailową

2. W wiadomości, którą otrzymasz od 
nadawcy Edolium kliknij w przycisk 
“Aktywuj konto”

3. Otrzymasz SMS-em kod 
weryfikacyjnym. Wprowadź go 
w wyznaczonym miejscu i kliknij 
przycisk “Zatwierdź”

Krok 3
weryfikacja adresu e-mail
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1. W wybranym polu wpisz hasło, 
którego będziesz używać do logowania 
się do swojego konta na platformie 
eDolium

2. Powtórz hasło w polu poniżej

3. Kliknij “Ustaw hasło“

4. Gratulacje! Twoje konto na 
platformie eDolium zostało 
zarejestrowane. Teraz możesz się 
zalogować, klikając przycisk “Przejdź 
do strony logowania”

Krok 4
ustalanie hasła do konta 
 zakończenie rejestracji

5/22!!!Postaraj się ustawić hasło, które będzie 
trudne do odgadnięcia. Spróbuj użyć 
kombinacji małych i dużych liter, cyfr i 
znaków specjalnych (!@#$%&*)



To Twój widok platformy. 
Do dokonywania inwestycji 
potrzebne jest wcześniejsze 
przejście procedury weryfikacyjnej 
KYC.

Proces KYC (Know Your 
Customer) jest częścią inicjatywy 
na rzecz przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy (AML). Jest to 
wymóg prawny, który polega 
na identyfikacji tożsamości, 
a następnie potwierdzeniu tej 
tożsamości w niezależnych 
źródłach. To wszystko ma zapewnić 
bezpieczeństwo naszych usług 
i społeczności. 

Krok 5
weryfikacja KYC

kontakt@elodium.com
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1. Przejdź do procesu weryfikacji 
KYC, klikając w nazwę 
użytkownika, znajdującą się 
w prawym, górnym rogu

2. Z panelu bocznego wybierz 
zakładkę “Weryfikacja”

Krok 5
weryfikacja KYC

kontakt@elodium.com
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kontakt@elodium.com
kontakt@elodium.com



3. Zapoznaj się z informacjami 
dotyczącymi weryfikacji KYC

4. Rozpocznij proces weryfikacji 
KYC, klikając w przycisk 
“Rozpocznij weryfikację”

5. Wybierz rodzaj konta, dla 
którego chcesz przeprowadzić 
weryfikację

Krok 5
weryfikacja KYC
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6. Wybierz kraj, którego 
obywatelstwo posiadasz

7. Uzupełnij swoje dane osobowe

Krok 5
weryfikacja KYC

!!!Zwróć uwagę czy numer PESEL oraz 
numer dokumentu tożsamości zostały 
właściwie wpisane. Są to jedne z miejsc, 
gdzie najczęściej popełniane są błędy, 
uniemożliwiające dalszą weryfikację KYC.
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Teraz potrzebna jest weryfikacja 
przez zewnętrznego operatora. 
Przygotuj dokument tożsamości 
- dowód osobisty lub paszport. 
Weryfikacji będzie można dokonać 
za pomocą aparatu znajdującego 
się w komputerze lub telefonie.

8. Wybierz przycisk „Kontynuuj”

Krok 5
weryfikacja KYC
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9. Jeżeli chcesz dokonać 
weryfikacji za pomocą komputera, 
przejdź do punktu 10. Jeśli chcesz 
dokonać weryfikacji przy użyciu 
smartfona, przejdź do punktu 17

JEŻELI DOKONUJESZ 
WERYFIKACJI ZA POMOCĄ 
KOMPUTERA

10. Wybierz rodzaj dokumentu 
i kliknij przycisk “Dalej”

Krok 5
weryfikacja KYC
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!!!Zadbaj o to, aby dokument 
był dobrze oświetlony, 
a napisy na dokumencie 
tożsamości były widoczne 
i czytelne.

11. Umieść przednią stronę 
dokumentu tożsamości w obrysie 
pokazanym na ekranie. Zdjęcie 
powinno wykonać się samoczynnie 
- jeśli tak się nie stanie, kliknij 
w dużą, białą kropkę znajdującą 
się pod ramką. Możesz też wgrać 
wcześniej zrobione zdjęcie, 
wybierając opcję “Prześlij ręcznie”

Krok 5
weryfikacja KYC
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12. Powtórz czynność z drugą 
stroną dokumentu tożsamości

13. Teraz system musi zeskanować 
Twoją twarz. Przygotuj się do 
zrobienia selfie. Zastosuj się 
do podanych instrukcji. Jeżeli 
chcesz, możesz kontynuować 
na swoim smartfonie - wybierz 
wówczas opcję “albo kontynuuj na 
telefonie”

Krok 5
weryfikacja KYC
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14. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami. Pojawiający się 
zielony pasek wskazuje postęp 
procesu

15. Czekaj na przetworzenie zdjęcia. 
Jeżeli w przeciągu 2-3 minut 
weryfikacja wciąż trwa, spróbuj 
odświeżyć stronę - być może 
potrzebne będzie powtórzenie 
procesu weryfikacji tożsamości

16. Jeżeli weryfikacja jest 
poprawna, przejdź do punktu 25

Krok 5
weryfikacja KYC
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JEŻELI DOKONUJESZ 
WERYFIKACJI ZA POMOCĄ 
SMARTFONA

17. Wybierz opcję “Kontynuuj na 
swoim telefonie”

18. Skopiuj link do swojej 
przeglądarki mobilnej lub użyj 
kodu QR, by otworzyć link na 
swoim smartfonie

Krok 5
weryfikacja KYC
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19. Wybierz typ dokumentu, który 
będziesz skanować

20. Umieść przednią stronę 
dokumentu tożsamości w obrysie 
pokazanym na ekranie. Zdjęcie 
powinno wykonać się samoczynnie 
- jeśli tak się nie stanie, kliknij 
w dużą, białą kropkę znajdującą 
się pod ramką. Możesz też wgrać 
wcześniej zrobione zdjęcie, 
wybierając opcję “Prześlij ręcznie”

Krok 5
weryfikacja KYC
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21. Powtórz czynność z drugą stroną 
dokumentu tożsamości

22. Teraz system musi zeskanować Twoją 
twarz. Przygotuj się do zrobienia selfie. 
Zastosuj się do podanych instrukcji. 
Pojawiający się zielony pasek wskazuje 
postęp procesu

23. Czekaj na przetworzenie zdjęcia. 
Jeżeli w przeciągu 2-3 minut weryfikacja 
wciąż trwa, spróbuj odświeżyć stronę - 
być może potrzebne będzie powtórzenie 
procesu weryfikacji tożsamości

24. Jeżeli weryfikacja jest udana, a chcesz 
powrócić z powrotem do weryfikacji 
z poziomu komputera, w przeglądarce 
internetowej komputera wybierz opcję 
“Kontynuuj na tym komputerze”

Krok 5
weryfikacja KYC
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25. Teraz musimy zweryfikować 
Twój adres zamieszkania. Aby 
rozpocząć, naciśnij przycisk 
“Uzupełnij”. Weryfikacja będzie 
polegała na dokonaniu transakcji 
na kwotę 0,01 zł.

Krok 5
weryfikacja KYC

kontakt@elodium.com
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!!!UWAGA! Upewnij się czy podany 
zapis jest identyczny jak w banku. 
Jeden adres może mieć różne 
formy zapisu, które dla systemu nie 
są tożsame, w wyniku czego proces 
weryfikacji może się nie powieść:

- ul. Konopnickiej 1
- Konopnickiej 1
- M. Konopnickiej 1
- Marii Konopnickiej 1

!!!Przed wpisaniem adresu upewnij 
się w ustawieniach swojego 
konta bankowego jaki zapis jest 
tam zastosowany.

26. Podaj swoje dane adresowe. 
UWAGA! To jest moment, 
w którym najczęściej pojawia 
się błąd. Format zapisu adresu 
musi być dokładnie taki sam 
jak podany w banku, w którym 
będziemy dokonywać płatności 
weryfikacyjnej, wspomnianej 
w punkcie 25

Krok 5
weryfikacja KYC
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27. Wypełnij dane adresowe, 
wybierz przycisk “Potwierdź”.
Za moment nastąpi przekierowanie 
do banku, aby dokonać przelewu 
weryfikującego na kwotę 0,01 zł. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Krok 5
weryfikacja KYC
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Krok 1
Platforma eDolium

28. Po ukończeniu weryfikacji 
adresu zamieszkania pozostaje 
jeszcze wypełnienie ankiety

28. Gratulujemy! Weryfikacja KYC 
zakończona sukcesem!

Krok 5
weryfikacja KYC

kontakt@elodium.com
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???Masz problem z weryfikacją konta 
na którymkolwiek etapie? Napisz do 
nas na adres:
kontakt@edolium.com


