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Identifikace osob na úrovni AML v souladu s aktuální legislativou.
Kompletně elektronicky a online. Ke každé osobě protokol o kontrole.
Zabezpečené úložiště v souladu s GDPR.

AML

AUTOMATICKÁ ANALÝZA DOKLADŮ

KOMPLETNÍ OVĚŘENÍ SMLUVNÍHO PARTNERA

Načtení dokladů klientů na dálku a online. Strojové vyhodnocení
dokladu, dat a automatické porovnání s fotografií. Systém rozpoznává
8000+ typů dokladů z celého světa.

Mezinárodní sankční seznamy, seznamy politicky exponovaných osob
(PEP), KYC, BankID, insolvence, exekuce a dalších 50+ způsobů jak v
Legal Systems ověřit smluvního partnera.
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Po otevření odkazu se Vám zobrazí průvodce, který Vás bude jednotlivými
kroky postupně provádět. Pro spuštění formuláře klikněte tlačitko      
"K podání přihlášky"

KROK 1 - ÚVOD

www.portalaukci.cz
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V tomto kroku, volíte typ dokladu přes který bude Vaše identita ověřena. Jako
základní doklad pro ověření se volí          Občanský průkaz, popř. Cestovní pas.
Po výběru dokladu klikněte na tlačítko              "Pokračovat"           .

KROK 3 - VOLBA DOKLADU

www.portalaukci.cz



Připravte si doklad, který jste vybrali v předchozím kroku vyfoťte ho z obou
stran a nahrajte do formuláře      . Po nahrání dokladu klikněte na tlačítko
"Pokračovat"           .
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KROK 4 - NAHRÁNÍ DOKLADU

www.portalaukci.cz



Pokud se fotíte v interiéru, mělo by denní světlo dopadat přímo na obličej,
venku je lepší fotit v polostínu. Tvařte se přirozeně, systém bude porovnávat
Vaší fotografii      s nahraným dokladem. Po nahrání dokladu klikněte na
tlačítko "Pokračovat"           .

+420 774 246 076

KROK 5 - NAHRÁNÍ SELFIE
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Chvilinku vydržte... systém zpracuje a analyzuje Vámi nahraný doklad a selfie.     
KROK 6/1 - ANALÝZA A ZPRACOVÁNÍ

www.portalaukci.cz



Pokud jste vše provedli správně a poctivě Vaše identita bude úspěšně ověřena.
Po úspěšném ověření klikněte na tlačítko              "Pokračovat".     

+420 774 246 076

KROK 6/2 - OVĚŘENÍ

www.portalaukci.cz

TESTOVACÍ KLIENT
1.1. 1990
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Povinnou náležitostí přihlášky jsou následující údaje zájemce: jméno a příjmení,
datum narození, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro
doručování, telefon, e-mail nebo číslo datové schránky, č. účtu pro vrácení
kauce           . 

KROK 7/1 - "POVINNÉ ÚDAJE O ŽADATELI"
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KROK 7/2 - "POVINNÉ ÚDAJE O ŽADATELI"
Povinnou náležitostí přihlášky jsou následující údaje zájemce: jméno a příjmení,
datum narození, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro
doručování, telefon, e-mail nebo číslo datové schránky, č. účtu pro vrácení
kauce           . Po doplnění klikněte na tlačítko "Pokračovat"           .

www.portalaukci.cz
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Přihláška dále obsahuje čestné prohlášení zájemce, souhlas pro subjekt údajů
o zpracování jeho osobních údajů a prohlášení o složení kauce            . 

KROK 8/1 - ÚDAJE O PŘIHLÁŠCE A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

www.portalaukci.cz
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Přihláška dále obsahuje čestné prohlášení zájemce, souhlas pro subjekt údajů
o zpracování jeho osobních údajů a prohlášení o složení kauce. Jako poslední
krok nahraje žadatel vyplněné Potvrzení o výši příjmu MČ Praha 10 a
Potvrzení o složení kauce           .

KROK 8/2 - ÚDAJE O PŘIHLÁŠCE A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

www.portalaukci.cz
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Přihláška dále obsahuje informovaný souhlas pro subjekt údajů o zpracování
jeho osobních údajů a prohlášení o složení kauce          . Po vyplnění dotazníku
klikněte na tlačítko "Pokračovat"             .

KROK 8/3 - INFORMOVANÝ SOUHLAS

www.portalaukci.cz
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A jsme skoro u konce, překonrolujte přihlášku a už zbývá pouze elektronický
podpis, který můžete provést na zařízení popř. si ho odeslat na mobilní telefon
nebo tablet, kde ho podepíšete pouhým prstem. 

KROK 9/1 - GENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PODPIS

Testovací Klient

12.12.1989

testklient@gmail.com

www.portalaukci.cz



A jsme skoro u konce, překonrolujte přihlášku a už zbývá pouze elektronický
podpis, který můžete provést na zařízení popř. si ho odeslat na mobilní telefon
nebo tablet, kde ho podepíšete pouhým prstem. Klikněte na tlačítko
"Podepsat"           .
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KROK 9/2 - GENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PODPIS
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Podpis, který můžete provést na zařízení na kterém pracujete, popř. si ho
odeslat na mobilní telefon nebo tablet, kde ho podepíšete pouhým prstem.

KROK 10 - PODPIS

Testovací Klient

www.portalaukci.cz
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Po Vašem podpisu se elektronický formulář automaticky ukončí. Vámi
vyplněné údaje budou odeslány k dokončení identifikaci na dálku. Závěrečné
dokončení formuláře provádí povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb. 

KROK 11- DOKONČENÍ OVĚŘENÍ

TESTOVACÍ KLIENT

Testovací K
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