
Lietotājam Nr.1 piešķirt šādas tiesības (funkcijas) „MultiNet” un autorizācijas rīkus  (vajadzīgo atzīmēt ar X):

SMS autorizācija

„DIGIPASS” ierīce

KLIENTS 

Nosaukums

Adrese 

Reģistrācijas numurs 

Tālrunis, e-pasts

IESNIEGUMS ATTĀLINĀTĀS APKALPOŠANAS SISTĒMAS 
MULTINET KORPORATĪVAJAM PIESLĒGUMAM 

Reģistrācijas valsts 

Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds) 

Kurš rīkojas, pamatojoties uz  

Klienta paraksts, atšifrējums

AS “Industra Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988, Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@industra.finance, www: industra.finance

(Vārds, uzvārds)

Lūdzu pieslēgt SMS autorizācijas pakalpojumu noteiktam tālrunim 

(Datums)

Mob. tālruņa numurs

Kodu karte

Grāmatveža režīms

Pilnais režīms

Informatīvais režīms

Lūdzu atļaut pieeju internetbankas sistēmā „MultiNet”  tikai no noteiktām IP adresēm 

IP

Ar šo iesniegumu lūdzu piešķirt tiesības lietot klientu attālināto apkalpošanas sistēmu „MultiNet” korporatīvajā pieslēguma režīmā (turpmāk tekstā „MultiNet”) noteiktam Lietotāju 
skaitam, noteiktā Lietotājam piešķirtā režīmā, izmantojot noteiktus aurorizācijas rīkus un izmantot sistēmu vairākās darba vietās.  

Lietotājs 
Pilnais režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms, kurš ļauj izmantot „MultiNet” pilnā apjomā, tai skaitā tiesības dot Rīkojumus (elektroniski parakstīt tos) saskaņā ar Vispārējiem 
darījumu noteikumiem.
Grāmatveža režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms, kurš ļauj izmantot „MultiNet” pilnā apjomā, izņemot tiesības dot Rīkojumus (elektroniski parakstīt tos).
Informatīvais režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms, kurš ļauj izmantot MultiNet, tikai lai pieslēgtos sistēmai un nolasītu informāciju par  Kontu, t.i. apskatīt informāciju par 
naudas līdzekļu kustību Kontā, atlikumiem un citu. 

Lietotājam Nr.2 piešķirt šādas tiesības (funkcijas) „MultiNet” un autorizācijas rīkus  (vajadzīgo atzīmēt ar X):

SMS autorizācija

„DIGIPASS” ierīce

Lūdzu pieslēgt SMS-autorizācijas pakalpojumu noteiktam tālrunim 

Mob. tālruņa numurs

Kodu karte

Grāmatveža režīms

Pilnais režīms

Informatīvais režīms

Lūdzu atļaut pieeju internetbankas sistēmā „MultiNet”  tikai no noteiktām IP adresēm 

IP

Lietotājam Nr.3 piešķirt šādas tiesības (funkcijas) „MultiNet” un autorizācijas rīkus  (vajadzīgo atzīmēt ar X):

SMS autorizācija

„DIGIPASS” ierīce

Lūdzu pieslēgt SMS-autorizācijas pakalpojumu noteiktam tālrunim 

Mob. tālruņa numurs

Kodu karte

Grāmatveža režīms

Pilnais režīms

Informatīvais režīms

Lūdzu atļaut pieeju internetbankas sistēmā „MultiNet”  tikai no noteiktām IP adresēm 

IP

Rezidents Nerezidents

20.03.2017.



AIZPILDA AS „INDUSTRA BANK” 

Bankas darbinieka paraksts, atšifrējums  

    APLIECINĀJUMS

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Klienta paraksts, atšifrējums
(Paraksts) (Vārds, uzvārds) (Datums)

(Paraksts) (Vārds, uzvārds) (Datums)

. 

 Aploksni (ar lietotāja vārdu un paroli) Nr.

 Aploksni (ar lietotāja vārdu un paroli) Nr.

 Kodu karti Nr.„DIGIPASS” ierīci  Nr. Aploksni (ar lietotāja vārdu un paroli) Nr.

„MultiNet” lietošanai Banka izsniedz un klients saņem slēgtās aploksnēs: 

Klienta Lietotājam Nr. 1  izsniegtas:  

„DIGIPASS” ierīci  Nr. Kodu karti Nr. 

Klienta Lietotājam Nr. 2  izsniegtas:  

„DIGIPASS” ierīci  Nr. Kodu karti Nr. 

Klienta Lietotājam Nr. 3  izsniegtas:  

- ar AS „Industra Bank” Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem esmu iepazinies, piekrītu tiem pilnībā un apņemos tos ievērot;
- esmu informēts, ka klientu attālinātās apkalpošanas sistēmas „MultiNet” lietošanas norādījumi  ir izvietoti Bankas mājas lapā, man tie ir saprotami un apņemos tos ievērot; 
- esmu saņēmis Iesniegumā norādītās nebojātas, slēgtas aploksnes ar parolēm un autorizācijas rīkus;
- pilnā režīma Lietotājs ir tiesīgs paziņot Bankai mobilā tālruņa numuru, uz kuru tiks nosūtītas īsziņas (SMS) „MultiNet” sistēmā iesniegtā klienta rīkojuma apstiprināšanai 

(to elektroniskai parakstīšanai).

AS “Industra Bank", Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988, Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@industra.finance, www.industra.finance 20.03.2017.
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