
Kodu kalkulators DigiPass GO-6 ar unikālu ciparu kombināciju ļauj klientam sevi identificēt internetbankā MultiNet, parakstīt 

maksājumus  un autorizēt citas nepieciešamās darbības. 

 

DigiPass GO-6 izmantošana pieejas un autorizācijas kodu ģenerēšanai nodrošina augstu drošības līmeni darbā ar internetbanku. 

Ierīces ģenerētās vērtības ir unikālas un katru no tām var izmantot tikai ierobežotā laika intervālā.

 

DigiPass GO-6 lietošana:  

� Nospiest pogu uz ierīces korpusa; 

� Nolasīt no ierīces displeja 6-ciparu autorizācijas kodu;

� Ievadīt šo kodu internetbankā pie norādes „DigiPass kods”;

� Katrs uzģenerētais kods ir redzams ierīces ekrānā tikai 20 sekundes un ievadei internetbankā derīgs tikai nepilnu 

minūti.  

Līdz ar to ierīce DigiPass GO-6 vienlaicīgi garantē gan augstu drošības pakāpi, gan ērtību attālinātā piekļuvē Bankai.

DigiPass GO-6 ir alternatīva autorizācijas ierīcēm 

darījumu limiti nekā kodu karšu lietotājiem. 

Pēc izskata ierīce DigiPass GO-6 ir līdzīga atslēgu piekariņam 

Glabājiet savu kodu kalkulatoru drošā, svešām personām nepieejamā vietā un neizpaudiet nevienam savu PIN kodu. 

Ja esat pazaudējis DIGIPASS vai ierīce ir nozagta, nekavējoties ziņojiet par to Bankai

Lai saņemtu jaunu DIGIPASS ierīci, Jums jāierodas Bankā.

 

 
 

 

 

 

 

DigiPass GO-6  

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA 
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Ierīces ģenerētās vērtības ir unikālas un katru no tām var izmantot tikai ierobežotā laika intervālā.  

 

ciparu autorizācijas kodu; 

Ievadīt šo kodu internetbankā pie norādes „DigiPass kods”; 
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Glabājiet savu kodu kalkulatoru drošā, svešām personām nepieejamā vietā un neizpaudiet nevienam savu PIN kodu. 
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Lai saņemtu jaunu DIGIPASS ierīci, Jums jāierodas Bankā. 
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Glabājiet savu kodu kalkulatoru drošā, svešām personām nepieejamā vietā un neizpaudiet nevienam savu PIN kodu.  


