
SĄSKAITOS ATIDARYMAS



ŽINGSNIAI

Registracija Identifikacija Nustatymai

Registruokinės ir atsidarykite 
nemokamą Paysera sąskaitą

Atlikite identifikacijos 
veiksmus

Savarankiškai valdykite 
sąskaitą jums patogiu būdu



1. Eikite į www.paysera.lt ir spauskite 
Registracija.

2. Registracijos formoje pasirinkite 
Asmeninė sąskaita ir užpildykite visus 
laukelius, nurodydami teisingus duomenis.

REGISTRACIJA
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https://www.paysera.lt/ref/281000


1. Užpildžius visus laukelius, būsite 
informuotas, kad jums išsiųstas 
registracijos patvirtinimo el. laiškas.

2. Į nurodytą elektroninį paštą gausite minėtą 
registracijos patvirtinimo el. laišką su 
sąskaitos aktyvavimo nuoroda. 
Paspauskite ant jos, kad jūsų registracija 
būtų patvirtinta. 

3. Netrukus į nurodytą elektroninį paštą 
gausite pranešimą, kad jūsų registracija 
yra sėkmingai baigta. 

4. Norėdami pradėti naudotis paslaugomis, 
spauskite Prisijunkite prie sąskaitos. 

AKTYVAVIMAS
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1. Prisijungę prie Paysera sąskaitos ir 
norėdami naudotis jos paslaugomis, 
pasirinkite Atlikti identifikaciją.

2. Patvirtinkite savo telefono numerį, 
pasirinkdami Atlikti. 

3. Įrašykite savo telefono numerį ir spauskite 
Patvirtinti numerį. 

4. SMS žinute gautą kodą įrašykite ir spauskite 
Patvirtinti telefono numerį. 

TELEFONO NR. PATVIRTINIMAS
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1. Patvirtinus telefono numerį, pabaikite 
identifikaciją, spausdami Atlikti ir pateikdami 
asmens dokumento nuotrauką. 

2. Jei kompiuteryje turite vaizdo kamerą, 
nusifotografuokite, kad aiškiai matytųsi jūsų 
veidas. Atlikite tolimesnius veiksmus, 
sekdami instrukcijas.

3. Tuo atveju jei kompiuteryje nėra kameros, 
tačiau turite išmanųjį telefoną, spauskite 
Neturiu kameros. Pasirinkite, kokia 
programėle atliksite identifikaciją ir spauskite 
Tęsti. Atsisiųskite Paysera programėlę į 
išmanųjį telefoną bei atlikite tolimesnius 
veiksmus, sekdami instrukcijas.

4. Tuo atveju jei neturite nei kompiuterio 
kameros, nei išmaniojo telefono, spauskite, 
Neturiu tinkamo įrenginio. 

5. Įkelkite paso arba ID kortelės nuotraukas bei 
atlikite tolimesnius veiksmus, sekdami 
instrukcijas. 

DOKUMENTO PATVIRTINIMAS
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1. Valdyti sąskaitos limitus, prisijungimo bei 
saugumo nustatymus galite meniu 
juostoje pasirinkę Nustatymai > Paskyros.

2. Atsidariusiame lange Paskyros > 
Prisijungimo proceso saugumo lygis 
spauskite mygtuką Keisti.

3. Papildomam prisijungimo patvirtinimui 
rekomenduojama naudoti patikimesnes ir 
saugesnes priemones, tokias, kaip 
mobilusis telefonas ar kitos el. 
bankininkystės sistemos.

SAUGUMO NUSTATYMAI
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TURITE KLAUSIMŲ?
Klientų aptarnavimo centras
+370 5 207 1558
pagalba@paysera.lt 
kasdien 8 – 20 val.




