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Esam izveidojuši servisu, kas ļauj ērti un
vienkārši izmantot bankas pakalpojumus.

Ātra, ērta un viegli
saprotama internetbanka!
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Pieslēgšanās internetbankai

1.

Ievadiet klienta kodu

Ievadiet paroli

• atveriet internetbankas mājas lapu: https://e-norvik.eu;
• izvēlieties valodu, kādā vēlaties izmantot internetbanku;

• izvēlieties autorizācijas veidu – kodu kalkulators, SMS-PIN vai Google Authenticator.



Kartē rezervētās summas
13.21 EUR
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2.

Sākumlapā ir pieejamas ikdienai nepieciešamās funkcijas

Kopējais pieejamais atlikums
1229.21 EUR

Pieejamā kredītlimita summa
0.00 EUR

Izveidot jaunu maksājumu:

• Maksājums eirozonā
• Iekšbankas maksājums
• Komunālie maksājumi
• Starptautisks maksājums
• Valūtas maiņa
• Depozīta noformēšana
• Mani definētie maksājumi



Nepieciešamības gadījumā iepriekš 
veikto maksājumu ir ērti atrast

MEKLĒT
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3.

• saņēmēja nosaukuma;
• summas;
• maksājuma komentāra.

Ievadiet vienu no 
meklēšanas parametriem: 



Maksājumu vēsture

3.1.
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Internetbankas sākumlapā izvēloties paildus opcijas ir iespējams apskatīt:
• veiktos, bet neapstiprinātus maksājumus;

• veikto maksājumu vēsturi.

Nospiediet
papildus opcijas



4.

Ja internetbankā, ilgāku laiku nebūsiet veicis kādu darbību, mēs Jums par to atgadināsim.

Jūsu sesija beigsies pēc 04:34

TURPINĀT SESIJU >
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Ekonomējiet savu laiku un izvēlieties jaunu 
internetbankas opciju – maksājumu apstiprināšanu

Lietotāja izvelnē izvēlēties funkciju Maksājuma apstiprināšana un, veicot maksājumu, 
turpmāk nevajadzēs papildus ievadīt identifikācijas līdzekļu parametrus.
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No šī brīža un tālāk šādu maksājumu varat apstiprināt nelietojot
autorizācijas līdzekli

REDIĢĒT JĀ NĒ

4.1.

Kā uzstādīt Maksājuma apstiprināšanu?

Sākumlapā lietotāja izvelnē
izvēlēties funkciju

Maksājuma apstiprināšana,
jānospiež poga Prakstīt un 
pakalojums tiks pieslēgts



turpmāk veicot pārskaitījumus starp saviem kontiem
vienā valūtā, apmaksājot komunālos maksājumus, 

kā arī pārskaitījumus EEZ ietvaros –
 tie jāapstiprina izvēloties pogu – PARAKSTĪT (bez autorizācijas).
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Ērta maksājumu apstiprināšana –

PARAKSTĪT (bez autorizācijas)



5.
Pieprasītākie bankas ikdienas pakalpojumi apvienoti e-Norvik versijā - Light

Iespēja atkārtoti veikt maksājumu
nospiežot pogu ATKĀRTOT,

izmainiet pec nepieciešamības
parskaitījuma informāciju un
nospiediet pogu Parakstits.
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1. Komunālie maksājumi vai rēķinu apmaksa.
2. Iepriekš sagatavota rēķina apmaksa. Izvēlnē Mani izpildītie maksājumi izvēleties pogu Atkārtot. 
3. Maksājumu meklētājs. Meklēt maksājumu: pēc konta numura, saņēmēja vai maksājuma mērķa. 

4. Izveidot jaunu maksājumu: Iekšbankas maksājums; maksājums eirozonā.

e-Norvik Light versija

Kopējais pieejamais atlikums
6 617.18 EUR

Izveidot jaunu maksājumu

Pievienot biežāk izpildītos
maksājumus pie Favorītiem

Sameklējiet iepriekš veiktos
maksājumus!

ATKĀRTOT



PIEVIENOT

PIEVIENOT

PIEVIENOT

KOMUNĀLAIS MAKSĀJUMS
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6.

Ikdienas rēķini
Ir rēķini, kurus izmantojat visbiežāk?

Lietojot inetrnetbankas Light versiju izvēlēties vajadzīgo pakalpojuma saņēmēju un pievienojiet to Favorītiem! 
Favorīta maksājumi vienmēr būs redzami internetbankas Light versijas sākumlapā.

Aizpildiet nepieciešamo
informāciju un nospiediet

Parakstīt

Lai pievienotu maskājumu
 Favorītiem, nospiediet pogu

 Pievienot

IZŅEMT

KOMUNĀLAIS MAKSĀJUMS Gadījumā, ja vēlaties dzēst
 maksājumu no Favorītiem,

izvēlieties funkciju – Izņemt!



6.
Ikdienas rēķini

Sākumlapā izvēlnē Telekomunikācijas un komunālie pakalpojumi
izvēlieties pakalpojuma saņēmēju:

6.1. rēķinu apmaksai iespēja izvēlēties bankas definētos maksājumus;
6.2. ierakstiet summu, maksājuma mērķi (elektrība, telefons, u.c.) un veiciet rēķina apmaksu.

Maksājumi starp saviem kontiem13
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Ikdienas rēķini
Saglabājiet maksājumu kā šablonu un nākamajā apmaksas reizē tas būs 

pieejams sadaļā Mani definētie maksājumi.

Šablona nosaukums

Šablons pieejams SMS-bankā

Telefons

Izvēlieties pogu Parakstīt
un maksājums ir 

izpildīts! 

Atzīmējiet Saglabāt
kā šablonu, un 
nosauciet to.
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7.

Naudas pārskaitījumi
7.1. Naudas līdzekļu pārskaitījumi bankas ietvaros: 

• sākumlapā izvēlieties sadaļu Izveidot jaunu maksājumu;
• izvēlieties sadaļu Iekšbankas maksājums.

Iekšbankas
maksājums

Lai izdrukātu maksājumu –
izvēlieties ikonu 



Aizpildiet nepieciešamos laukumus:
Summa, valūta, saņēmējs, reģistrācijas numurs/personas kods, 

saņēmēja konts, detaļas (maksājuma mērķis).
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Izvēlieties pogu Turpināt
un maksājums tiks nosūtīts 

izpildei izpildīts! 



7.

Maksājumi starp saviem kontiem
7.2. Naudas līdzekļu pārskaitījumi bankas ietvaros: 

• sākumlapā izvēlieties sadaļu Izveidot jaunu maksājumu;
• izvēlieties sadaļu Iekšbankas maksājums.
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Iekšbankas
maksājums
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7.

Atzīmējiet izvēlnē Iekšbankas maksājums – Pārskaitījums uz saviem kontiem, un 
izvēlieties no/uz kuru no saviem norēķinu/karšu konta Jūs veiksiet pārskaitījumu:

aizpildiet: Summa, valūta, detaļas (maksājuma mērķis).

Izvēlieties pogu Turpināt
un maksājums ir 
nosūtīts izpildei! 

Lai izdrukātu maksājumu –
izvēlieties ikonu 

Pārskaitīt uz savu kontu

Ieliekat atzīmi -
Pārskaitījt uz
savu kontu

Sadaļā Konts
jāizvēlas konts no kura tiks
pārskaitīti naudas līdzekļi.

Sadaļā Saņēmēja 
konts jāizvēlas konts, 
kurā tie tiks ieskaitīti.



Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 28 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija,
Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande,

Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.
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Maksājums
eirozonā

7.3.

• sākumlapā izvēlieties sadaļu Izveidot jaunu maksājumu;
• izvēlieties sadaļu Maksājums eirozonā.

Maksājumi EEZ dalībvalstu ietvaros (EUR valūtā)

Maksājums
eirozonā



7.

7.3. Aizpildiet nepieciešamos maksājumu laukumus:
summa, saņēmējs, saņēmēja konts, reģistrācijas numurs/personas kods, saņēmēja 

reģistrācijas valsts, saņēmēja banka, detaļas (maksājuma mērķis).
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Ja nepieciešams veikt atkārtotu rēķina apmaksu
 izvēlieties pogu ATKĀRTOT un rēķins tiks apmaksāts!ATKĀRTOT

Izvēlieties pogu Turpināt
un maksājums tiks nosūtīts

izpildei! 



8.

Informācija par pieejamajiem kontiem
Detalizēta informācija par katru kontu ir pieejama sekojošā veidā.
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Nospiediet uz 
papildus opcijām



8.
Informācija par pieejamajiem kontiem

Sākumlapā izvēloties paildus opcijas - Mani konti ir pieejama detalizēta informācija par katru no kontiem:
• kartes numurs;  • kartes īpašnieka vārds, uzvārds;
• rezervētas naudas summas;  • pieejamais kredīts;

• pieejamais atlikums.
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Izvēlieties 
konta iestatījumus

9.

Kontu iestatījumi
Internetbankas sākumlapā ir iespējams uztādīt nepieciešamos konta iestatījumus



9.

Kontu iestatījumi
9.1. Sadaļā kontu iestatījumi ir iespējams:

• jebkuram savam kontam piešķirt nosaukumu;
• jebkuru savu kontu pievienot internetbankas sākumlapā vai noņemt no tās.
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Atzīmējot ar ķeksīti, konts un
tā pieejamais atlikums tiks

atspoguļots sākumlapā.

 Savukārt noņemot
  "ķeksīti" konts netiks

 atpuguļots internetbankas
sākumlapā.

Ievadiet sev vēlamo
konta nosaukumu



10.

Konta izraksts
10.1. Konta izraksts ir pieejams internetbankas sākumlapā.

Izvēlieties nepieciešamo konta numuru un vēlamo konta izraksta periodu.
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Izvēlieties vajadzīgo
konta izraksta periodu

Nospiediet uz Izraksts un 
izvēlieties Kartes transakcijas



10.

Konta izraksts
10.2. Pēdējo darījumu pārskats: 

izvēlieties vēlamo kontu nospiediet uz tā un saņemiet 
pārskatu par Jūsu pēdējamiem darījumiem.
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Nospiediet uz konta, lai
redzētu pēdējos darījumus

Lai izdrukātu konta izrakstu –
izvēlieties ikonu 

Saglabājiet konta pārskatu
sev ērtā formātā



11.

Priekšapmaksas kartes papildināšana
11.1. Izvēlnē Komunālie maksājumi un sakari izvēlieties vēlamo 

pakalpojumu sniedzēju.
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Izvēlieties pakalpojumu 
sniedzēju
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11.

Priekšapmaksas kartes papildināšana
11.2. Ierakstiet tālruņa numuru un maksājuma summu.

Izvēlieties pogu Parakstīt un 
bilance priekšapmaksas 

kartē tiks papildināta 



12.

Automātisko rēķinu apmaksa
12.1. Sākumlapā sadaļā Pakalpojumi izvēlieties opciju 

Regulārie maksājumi un maksājums par seifu - Automātiskā rēķinu apmaksa.

29



12.

Automātisko rēķinu apmaksa
12.2. Izvēlieties pakalpojumu sniedzēju.
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PIEVIENOT JAUNU “AUTOMĀTISKĀS RĒĶINU APMAKSAS” LĪGUMU

Izvēlieties uzņēmumu



12.

Automātisko rēķinu apmaksa
12.3. Aizpildiet nepieciešamos laukumus un nospiediet pogu Parakstīt.
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12.

Automātisko rēķinu apmaksa
12.4. Sadaļā Līgumi ir atrodami visi izveidotie automātisko maksājumu uzdevumi.
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Klienta atbalsta dienests 24/7
skype: norvik.latvia

Jautājumu gadījumā sazināties ar banku:
 (+371) 6704 1100

e-norvik.eu

Veiksmi darbā!
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