e-Norvik internetbanka
Kā pieslēgties internetbankai?
Lai sāktu darbu sistēmā:
• ieejiet internetbankas mājas lapā www.e-norvik.eu

vai

• izmantojiet aktīvo saiti mūsu korporatīvajā mājas lapā www.norvik.eu

Mājas lapā www.e-norvik.eu jūs varat izvēlēties sarunvalodu (latviešu, krievu, angļu), kā arī iepazīties ar sistēmas demo versiju.
Ja jums ir radušās neskaidrības vai jautājumi, piedāvājam izmantot funkciju „Palīdzība” vai sazināties ar Atbalsta dienesta darbinieku,
piezvanot pa tālruni +371 67041100.

Pieslēgšanās internetbankai
1. Atrodiet jūsu Klienta kodu (Klienta CIF-kods) pieteikumā attālinātā pakalpojuma saņemšanai.
2. Ievadiet jūsu Klienta kodu (CIF-kods) vai grupas nosaukumu, kā arī:
• ja lietojiet kodu tabulu vai SMS-PIN, ievadiet lietotāja paroli*
• ja lietojiet DigiPass, ievadiet DigiPass ierīces kodu

Ja jums ir izsniegta tikai viena identifikācijas ierīce,
tad:

Ja jums ir izsniegtas vairākas identifikācijas ierīces,
ievadiet ierīces numuru:

• ja lietojiet kodu tabulu, ievadiet pieprasīto kodu no jūsu kodu
tabulas

• ja lietojiet kodu tabulu, ievadiet tabulas numuru un pieprasīto
kodu no jūsu kodu tabulas
• ja lietojiet DigiPass GO-3, DigiPass ierīces numuru un lietotāja
paroli*
• ja lietojiet cita veida DigiPass, ievadiet DigiPass ierīces numuru

• ja lietojiet DigiPass GO-3, ievadiet lietotāja paroli*

• ja lietojiet SMS-PIN, ievadiet mobilā telefona numuru (kopā ar
starptautisko kodu) un speciālo kodu, kurš tiks izsūtīts uz jūsu
mobilo telefonu, kas reģistrēts bankā dotā pakalpojuma lietošanai

• ja lietojiet citu Digipass veidu, jūs uzreiz nonāksiet sistēmā
• ja lietojiet SMS-PIN, ievadiet speciālo kodu, kurš tiks
izsūtīts uz jūsu mobilo telefonu, kas reģistrēts bankā dotā
pakalpojuma lietošanai
* Lietotāja parole, reģistrējoties pirmo reizi – ir jūsu Klienta kods (Lielais latīņu alfabēta burts un 5 cipari).
Pēc pirmās reizes sistēma piedāvās jums mainīt šo paroli (vecā parole) uz jūsu izdomātu un tikai jums
zināmu paroli (jaunā parole). Ievadiet jauno paroli 2 reizes. Izveidojot jauno paroli, rekomendējam izmantot
ciparu (0-9) un latīņu alfabēta burtu (a-z, A-Z) kombināciju.

Ja pieeja Jūsu internetbankai ir bloķēta
Ja Jūs esat nobloķējis (-usi) kodu tabulu, DigiPass GO3 vai SMS-PIN (5 reizes nepareizi ievadot paroli),
izmantojiet kādu no sekojošām iespējām:
• vērsieties pie bankas darbinieka jebkurā no klientu apkalpošanas centriem
• zvaniet pa tālruni +371 67041100, nosauciet savu balss paroli un bankas darbinieks atbloķēs jūsu
identifikācijas ierīci. Pēc tam, kad ierīce būs atbloķēta, par jūsu paroli automātiski kļūs jūsu Klienta kods

Uzziniet vairāk:
(+371) 67041100
welcome@norvik.eu

