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Jeton ödeme sisteminde bir hesap açmak için, bu bağlantıya tıklayın:   
 http://www.jetoncuzdangiris.com/

Hesap Oluştur butonuna tıklayın ve kayıt formunu doldurun. Lütfen tüm alanları doldurduğunuzdan emin 
olun: telefon numarası, eposta adresi, şifre, adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz. Daha sonra, Kullanım 
koşullarını ve şartlarını okuyun ve ilgili kutucuğu işaretleyin. Kayıt ol linkine tıklayın.

http://www.jetoncuzdangiris.com/
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Pop-up pencere açıldığında, kayıt sırasında belirttiğiniz telefon numarasına gelen kodu girin. Eğer SMS ile 
doğrulama kodunu alma konusunda sorun yaşıyorsanız, Kodun eposta adresinize gönderilmesini talep 
edebilirsiniz. Bunu yapmak için, Kodu E-postaya gönder  ‘e tıklayın (yeşil renkle vurgulanmış)

Lütfen, eposta adresinizi kontrol edin ve Jeton sistemi üzerinden gelen kodu girin.
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Açılan pencerede hesabınızı aktive etmek için Oturum aç ‘ı tıklayın.  

Tüm gerekli adımları tamamladıktan sonra, Jeton hesabınızın ana sayfasına yönlendirileceksiniz.

Şu anda hesabınız doğrulanmış değildir. Doğrulama sürecini geçmek için sarı alandaki Şimdi doğrula 
butonuna tıklayın. Doğrulama iki adımı içermektedir: Kimlik Doğrulaması ve Adres Doğrulaması.
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Hızlı kimlik doğrulaması için, Doğrulamayı başlat ‘a tıklayın. 

Bir pencere açıldığında, Kimliği doğrula butonuna tıklayın.



6

Doğrulama için kullanmak istediğiniz belgeyi seçin. Seçilen belgeyi hazırlayın -  bir sonraki adımda 
web kameranızı kullanarak belgenizin fotoğrafını çekmeniz gerekecek. Sonrasında, bir selfi çekmeniz 
istenecek. Bu adımları tamamladığınızda, aşağıdaki pencere açılacaktır.

Cüzdana Geri Dön ‘ü tıkladığınızda, hesabınıza geri dönebilecek ve doğrulamanızın sonucunu 
görebileceksiniz.
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Belgelerinizi, listeden uygun belgeyi seçerek ve “Belgeleri Yükle” yi tıklayarak da yükleyebilirsiniz. 

Belgenizin taranmış halini bilgisayarınızdan yükleyin ve Devam et ‘i tıklayın.
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Sonraki adım adres doğrulamasıdır. Gerekli belgelerden birisini yükleyin ve ilerlemek için Devam et ‘i 
tıklayın.
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Tüm belgeleri yüklediğinizde, işlenmesi için gönderilecek ve Bekliyor durumunda olacaksınız. 
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Eğer herhangi bir sebeple belgeleri https://www.jeton.com/customer/verifications internet sayfasına 
yükleyemezseniz, https://www.jeton.com/customer/verifications sayfasında bulunan teknik destek 
bölümüne belgeleri eposta ile gönderebilirsiniz (yukarıdaki ekran görüntüsünden eposta adresine 
bakın). Teknik destek uzmanları belgeleri hesabınıza yükleyecektir. Her iki doğrulama başarılı olduğunda, 
cüzdanınız doğrulanacaktır ve turuncu Doğrulanmadı ikonu, yeşil Doğrulandı rozetine dönüşecektir.

https://www.jeton.com/customer/verifications
https://www.jeton.com/customer/verifications

