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Dėl SMS patvirtinimo kodų įdiegimo ir naudojimo 

AS “Meridian Trade Bank” (toliau – bankas) savo klientams jau  gali pasiūlyti saugų identifikavimo 

bei sandorių patvirtinimo būdą interneto banke MultiNet, naudojant mobiliųjų telefonų SMS 

žinutėmis nemokamai siunčiamus patvirtinimo kodus. 

Kas yra SMS patvirtinimo kodai? 

SMS patvirtinimo kodai skirti Kliento indentifikavimui interneto banke bei jo atliktų operacijų patvirtinimui. Šie 

vienkartiniai kodai siunčiami į kliento nurodytą mobilųjį telefoną  ir kliento turi būti įvesti į tam skirtą interneto banko sritį. 

SMS žinute siunčiamas unikalus 6 skaitmenų kodas, kurį bankas siunčia  kliento interneto bante įregistruotu telefono 

numeriu. 

Kaip pradėti naudotis SMS patvirtinimo kodų paslauga? 

Tam, kad aktyvuoti SMS patvirtinimo kodų paslaugą interneto banke, reikia atlikti šiuos veiksmus: 

1) Naudojant esamas identifikavimo priemones, prisijungti prie interneto banko ir pereiti į skiltį „Nustatymai“ 

2) Pasirinkus meniu „Telefono pajungimas“, įregistruoti mobilaus telefono numerį.  

Interneto banke  yra galimybė įregistruoti iki 5 telefonų numerių ir kiekvienam jų numatyti leidžiamus veiksmus: 

• Pasirinktu telefono numeriu bus siunčiamos SMS žinutės su patvirtinimo kodu, skirtu identifikuoti interneto
banko vartotoją; 

• Pasirinktu telefono numeriu bus siunčiamos SMS žinutės su patvirtinimo kodu, skirtu kliento operacijos ar
pranešimams patvirtinti; 

• Pasirinktu telefono numeriu bus siunčiamos SMS žinutės su patvirtinimo kodais, skirtais patvirtinti visiems
interneto banke galimiems veiksmams. 
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Kaip naudoti SMS žinute gautą patvirtinimo kodą? 

Prisijungimui prie interneto banko MultiNet: 

1-as žingsnis – vartotojas prisijungia prie interneto banko, įvesdamas vartotojo vardą  ir slaptažodį;

2-as žingsnis – lange „Prieigos priemonė“ vartotojas pasirenka indentifikavimo priemonę (telefono numerį ar jo 

pavadinimą), kurį nurodė SMS kodų gavimui; 

3-ias žingsnis – naujai atsidariusiame lange laukelyje „Kodas...“ įveda telefonu gautą patvirtinimo kodą.

Jeigu praėjus minutei SMS žinutė su patvirtinimo kodu neatėjo, reikia pakartotinai užsakyti naują žinutę, paspaudus 

mygtuką „Gauti kodą“. 

Jeigu klientas nusprendžia nutraukti identifikavimo procedūrą, jam reikia paspausti mygtuką „Atšaukti“. 

Mokėjimo ir kitų dokumentų pasirašymas: 

1-as žingsnis – vartotojas interneto banke užpildo mokėjimo pavedimo formą, pranešimą bankui ar atlieką kitokią 

operaciją; 

2-as žingsnis – vartotojas interneto banko meniu „Patvirtinimo būnas“ pasirenka skiltį „SMS“;

3-ias žingsnis – vartojas iškleidžia meniu „Telefono pavadinimas (pseudonimas)“, pasirenka telefoną, į kurį nori gauti SMS 

žinutę su patvirtinimo kodu ir spaudžia mygtuką „Gauti kodą“; 

4-as žingsnis – jeigu 1 minutės bėgyje SMS žinutė neateina, reikia pakartotinai paspausti mygtuką „Gauti kodą“;

5-as žingsnis – gautą kodą reikia suvesti į laukelį „SMS kodas“. 

Ar SMS patvirtinimo kodais galima naudotis užsienyje? 

Taip. Tačiau dėl galimų tarptinklinio ryšio sutrikimų gali kilti problemų, gaunant SMS žinutes. Klientams, kurie interneto 

bankininkyste dažnai naudojasi, būdami užsienyje, rekomenduojame naudotis kodų generatoriais DigiPass GO-6 arba 

DigiPass DP260. 

Ką daryti, jei interneto banke SMS kodų gavimui įregistruotas telefonas pamestas arba reikalinga jį 

pakeisti? 

Jeigu interneto banke SMS kodų gavimui įregistruotas telefonas yra pametamas, arba yra poreikis pakeisti telefono numerį, 

apie tai būtina informuoti banką. 

Jeigu vartotojas turi galimybę prisijungti prie interneto banko nenaudodamas SMS patvirtinimo kodų, jis gali savarankiškai 

iš naudojamų telefonų sąrašo interneto banke pašalinti pamesto telefono numerį, pasirinkęs skiltį „Nustatymai“ ir perėjęs į 
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meniu „Telefonų valdymas“. Taip pat šiuo klausimu galima kreiptis į bet kurį banko klientų aptarnavimo padalinį, susisiekti 

telefonu +370 5 2609521 arba el. paštu info-lt@mtbank.eu. 

Dar saugiau 

Telefonams, kurių numeriai įregistruoti interneto banke SMS patvirtinimo kodų gavimui, rekomenduojame taikyti PIN kodų 

apsaugą (ar pirštų atspaudų apsaugą) bei nenaudoti SMS žinutės atvaizdavimo išjuntame ekrane funkcijos. 

 

 


