
Посiбник до сервiсу

для завантаження фотографiї 

українською мовою
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Це стартова сторiнка сервiсу для завантаження 
фотографiї. Будь ласка, вкажіть номер своєї медичної 

страховки та дату народження.

назад до меню 

вибору мови

перехiд на 
слiд. 

сторинку

Дев‘яти-або 
десятизначний номер 

медичного  
страхування

дата 
народження

(ДД.ММ.РРРР)
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Тут наведено iнформацiю про захист особистих даних. 
Ваша фотографiя буде заархiвована для видачi

електронної медичної картки  та використуватиметься 
надалі. Будь ласка, підтвердіть ознайомлення з цiєю 

iнформацією про захист особистих даних , клацнувши  
на порожній осередок. 

Прийняти  iнформацiю про захист  даних

назад до стартової сторінки перехiд на наступну сторiнку
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На цій сторінці представлена інформація про 

потрібну якість фотографії. Важливо надати нову 

фотографію, якою можна буде Вас однозначно дізнатися.

ця фотографія

підходить для 

документуповернутися на сторінку з 

інформацією про захист даних

такі фотографії

не підходять і не

можуть бути прийняті

перехід на

слід. сторінку
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На цій сторінці Ви можете завантажити свою фотографію. 
Клацнувши мишею по лівій кнопці під зображенням картки, Вам слід вибрати ту
папку, в якій зберигається фотографія, яку Ви хочете завантажити. Після того,

як Ви вибрали фото подвійним клацанням миши, шлях до файлу з
фотографією копіюється в розташоване поруч з кнопкою поле (крок 1). Для завантаження

фотографії клацніть мишкою по кнопці, розташованій праворуч під карткою (крок 2).

назад до сторінки 
з інформацією
про якість фотографії

крок 1:
вибір фотографії

крок 2:

завантажити фотографію

перехід на

слід. сторінку
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Тут Ви можете відредагувати межі та розмір фотографії.
Зміни Ви можете побачити у правому секторі вікна на картці.

підтвердіть фото

назад

підтвердіть, 

що Ви є

зображеною 

на фотографії 

особою.
назад до сторінки

для завантаження фотографії

перехід на

слід. строрінку
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Тут Ви можете переглянути, зберегти або роздрукувати документ,
що підтверджує завантаження фотографії.

показати підтверджуючий 
документ

перехід на

слід. сторінку
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назад до документа, що
підтверджує 
завантаження фотографії

закінчення роботи
з програмою для
завантаження
фотографії

Vorname: Lena

Nachname: Musterfrau

KV-Nummer: 912345678

Geburtsdatum: 15.02.1982

Завантаження фотографії завершено. Ваша фотографія ще має пройти 
перевірку якисті. Якщо вона відповідає всім вимогам, ми якнайшвидше  

відправимо Вам електронну картку здоров‘я. В іншому випадку ми 
обов‘язково зв‘яжемося з Вами.

Ви можете завантажити
будь-яку
іншу  фотографію,
наприклад, Ваших
членів сі‘мї.


