Google Authenticator

SMS-PIN

Pieslēgšanās
internetbankai

DIGIPASS GO3

Izvēlieties autorizācijas iespēju!
DIGIPASS 550/270

Jautājumu gadījumā zvaniet klientu atbalsta dienestam: 6704 1100
Atbalsta dienests 24/7; skype: pnb.latvia

Pieslēgties internetbankai,
izmantojot Google Authenticator.
Izvēlieties autorizācijas iespēju

Google Authenticator

Izvēlieties savu autorizācijas ierīci – Google Authenticator.

Klienta kods

Ievadiet savu klienta kodu (CIF kodu).
To var atrast pieteikumā Internetbankas pieslēgšanai vai līgumā par norēķinu/
karšu/ komplekta atvēršanu.

Parole

Ievadiet savu lietotāja paroli.
Pēdējie 4 cipari no ierīces numura

Reģistrējoties pirmo reizi – parole ir jūsu klienta kods. Pēc pirmās reizes sistēma
piedāvās jums mainīt šo paroli (veco paroli) uz jūsu izdomātu un tikai jums
zināmu paroli (jauno paroli). Ievadiet jauno paroli 2 reizes.

Kods

Ja lietojat vairākus Google Authenticator, ierakstiet
attiecīgā Google Authenticator pēdējos 4 ciparus.
PIEVIENOTIES

Google Authenticator pamācība

Ievadiet sešciparu kombināciju, kuru ģenerē Google
Authenticator.

Pieslēgšanās instrukcija ib.pnbbanka.eu
Demo-versija

Uz sākumu

Pieslēgties internetbankai,
izmantojot SMS-PIN
Izvēlieties autorizācijas iespēju

SMS-PIN

Izvēlieties savu autorizācijas ierīci – SMS-PIN.

Klienta kods

Ievadiet savu klienta kodu (CIF kodu).
To var atrast pieteikumā Internetbankas pieslēgšanai vai līgumā par norēķinu/
karšu/ komplekta atvēršanu.

Parole

Ievadiet savu lietotāja paroli.
Pēdējie 4 cipari no Telefona numura

Reģistrējoties pirmo reizi – parole ir jūsu klienta kods. Pēc pirmās reizes sistēma
piedāvās jums mainīt šo paroli (veco paroli) uz jūsu izdomātu un tikai jums
zināmu paroli (jauno paroli). Ievadiet jauno paroli 2 reizes.

SMS-PIN

Ja lietojat vairākus SMS-PIN, ierakstiet attiecīgā tālruņa
numura pēdējos 4 ciparus.
PIEVIENOTIES

Ierakstiet sms-ziņojumā saņemto speciālo kodu.
Google Authenticator pamācība

Ja SMS-PIN pakalpojumam jums ir pieslēgti vairāki mobilie telefoni, sistēma
papildus piedāvās ievadīt mobila tālruņa numura pēdējos 4 ciparus.

Pieslēgšanās instrukcija ib.pnbbanka.eu
Demo-versija

Uz sākumu

Pieslēgties internetbankai,
izmantojot DIGIPASS GO3
Izvēlieties autorizācijas iespēju

DIGIPASS GO3

Izvēlieties savu autorizācijas ierīci – DIGIPASS GO3.

Klienta kods

Ievadiet savu klienta kodu (CIF kodu).
To var atrast pieteikumā Internetbankas pieslēgšanai vai līgumā par norēķinu/
karšu/ komplekta atvēršanu.

Digipass kods

Pēdējie 4 cipari no Digipass numura

Ievadiet digipass kodu, nospiežot pogu uz Digipass.

Ja lietojat vairākas Digipass, ierakstiet attiecīgā Digipass
pēdējos 4 ciparus.

Parole

PIEVIENOTIES

Ievadiet savu lietotāja paroli.
Reģistrējoties pirmo reizi – parole ir jūsu klienta kods. Pēc pirmās reizes sistēma
piedāvās jums mainīt šo paroli (veco paroli) uz jūsu izdomātu un tikai jums
zināmu paroli (jauno paroli). Ievadiet jauno paroli 2 reizes.

Google Authenticator pamācība
Pieslēgšanās instrukcija ib.pnbbanka.eu
Demo-versija

Uz sākumu

Pieslēgties internetbankai,
izmantojot DIGIPASS 550/270
Izvēlieties autorizācijas iespēju

DIGIPASS 550/270

Izvēlieties savu autorizācijas ierīci – DIGIPASS 550/270.

Klienta kods

Ievadiet savu klienta kodu (CIF kodu).
Digipass kods

To var atrast pieteikumā Internetbankas pieslēgšanai vai līgumā par norēķinu/
karšu/ komplekta atvēršanu.

Pēdējie 4 cipari no Digipass numura

Ievadiet digipass kodu, nospiežot pogu uz Digipass.

PIEVIENOTIES

Ja lietojat vairākas Digipass, ierakstiet attiecīgā Digipass
pēdējos 4 ciparus.

Google Authenticator pamācība
Pieslēgšanās instrukcija ib.pnbbanka.eu
Demo-versija

Uz sākumu

