
Pakalpojuma „SMS atskaite

SMS atskaite – ērts un lietošanā vienkāršs bankas pakalpojums, kas nodrošina
kontu stāvokli. 

Ar šā pakalpojuma palīdzību Klients var 
piemēram, ja ieskaitīta darba alga, pensija vai stipendija vai arī veikti jebkuri citi pārskaitījumi, tajā skaitā izmantojo

ina arī operatīvu plaša spektra informācijas saņemšanu no AS „

Lai aktivizētu pakalpojumu „SMS atskaite

Nospiežot pogu {Pieslēgt citu kontu} uz ekrāna parādīsies

2.att. 

Laukā „Konts” nepieciešams izvēlēties kontu, par kura stāvokli K
Izvēlētā konta pieslēgšanai jāatzīmē lauks „
nospiest pogu {Saglabāt}. Nospiežot pogu, notiek pāreja uz 3.1.vai 3.2.att. parādīto

Pakalpojuma „SMS atskaite” izmantošanas instrukcija

ērts un lietošanā vienkāršs bankas pakalpojums, kas nodrošina iespēju saņemt informāciju par K

lients var saņemt SMS atskaites savā mobilajā telefonā, ja mainījies konta atlikums,
piemēram, ja ieskaitīta darba alga, pensija vai stipendija vai arī veikti jebkuri citi pārskaitījumi, tajā skaitā izmantojo

nod mšanu no AS „

vizētu pakalpojumu „SMS atskaite”, nepieciešams pāriet uz iedaļu Iestatījumi/SMS ziņojumu iestatījumi.

1.att. Kontu saraksts SMS saņemšanai

uz ekrāna parādīsies veidne pakalpojuma „SMS atskaite

2.att. Veidne pakalpojuma SMS pieslēgšanas forma 

ēties kontu, par kura stāvokli Klients vēlas saņemt informāciju ar SMS atskaites
Izvēlētā konta pieslēgšanai jāatzīmē lauks „Iepazinos ar (nosacījumiem un tarifiem), pilnīgi piekrītu

. Nospiežot pogu, notiek pāreja uz 3.1.vai 3.2.att. parādīto ekrānu. 

” izmantošanas instrukcija 

iespēju saņemt informāciju par Klienta 

savā mobilajā telefonā, ja mainījies konta atlikums, 
piemēram, ja ieskaitīta darba alga, pensija vai stipendija vai arī veikti jebkuri citi pārskaitījumi, tajā skaitā izmantojot 

nodrošina arī operatīvu plaša spektra informācijas samaksājumu kartes. SMS atskaites nodroroš šina arī operatīvu plaša spektra informācijas saņ ņeemšanu no AS „Industra 
Bank". 

1.1. Konta pieslēgšana 

Iestatījumi/SMS ziņojumu iestatījumi. 

veidne pakalpojuma „SMS atskaite” pieslēgšanai. 

ņemt informāciju ar SMS atskaites palīdzību. 
piekrītu”. Pēc tam nepieciešams 

ekrānu. 



3.1.att. Pakalpojuma „SMS atskaite

3.2. att.

Laukā „Telefons (valsts kods – numurs)”  nepieciešams norādīt t
atskaites. 

Lauks „SMS atskaites valoda” jāaizpilda obli

3.1.att. Pakalpojuma „SMS atskaite” pieslēgšana 

3.2. att. Pakalpojuma „SMS atskaite” pieslēgšana 

)”  nepieciešams norādīt tā mobilā telefona numuru, kurā Klients vēlas

” jāaizpilda obligāti – jānorāda arī SMS atskaites valoda. 

ā mobilā telefona numuru, kurā Klients vēlas saņemt SMS 



Lai aktivizētu pakalpojumu „SMS atskaite
saņemtu SMS atskaites par operācijām, kas
(izmaksātās summas)” jānorāda summa. Ja tādas nepieciešamības nav, laukā
(izmaksātās summas)” raksta nulles. Lai saņemtu informāciju par konta atlikumu, ne
tekošo atlikumu”. 

Lai aktivizētu pakalpojumu „SMS atskaite
ar „ķeksīti”. Lai saņemtu SMS atskaites 
maksājumiem (iemaksātas summas)” jānorāda summa. Ja tādas nepieciešamības nav, laukā „
maksājumiem (iemaksātas summas)” jāraksta nulles. Lai saņemtu informāciju par konta atlikumu, jāatzīmē lauks „
tekošo atlikumu”. 

Lai izslēgtu SMS atskaišu saņemšanu noteiktā laika posmā, nepieciešams aktivizēt lauku „
nolūkam lauks „Izmantot „Kluso” stundu” jāatzīmē ar „ķeksīti”, laukā „

Piebilde! “Klusā” stunda nevar pārsniegt 22 stundas.
„Kluso” stundu nav piemērojami, ja ir izvēlēta opcija „regulāri ziņojumi”.

Lai saņemtu SMS atskaites par Klienta konta bilan
saņemšana” un jānorāda nepieciešamie parametri:

• Laukā “Uzrādiet laiku” nepieciešams izvēlēties SMS atskaišu
„Katru dienu” vai „Noteiktā dienā/datum

„Nedēļas dienas” un „Datums”. 

• Laukā „Nedēļas dienas” var izvēlēties gan vienu, gan vairākas dienas.

• Laukā „Datums” var izvēlēties gan vienu datumu, gan vairākus.

Kad iestatīti visi SMS atskaišu saņemšanai nepieciešamie parametri, laukā „
atrodams kodu kartiņā vai, ja tiek izmantota
Lietošanas pamācība, izmantojot Digipass

Pēc pogas {Saglabāt} nospiešanas– sistēma iegaumē parametrus un atgriezīsies ekrāns, kas parādīts 4.att..

4.a

vizētu pakalpojumu „SMS atskaite” par izejošajām operācijām, lauks „Izejošie darījumi

par operācijām, kas pārsniedz noteiktu summu, laukā „Izmaiņu summa debeta maksājumiem

” jānorāda summa. Ja tādas nepieciešamības nav, laukā „Izmaiņu summa debeta maksājumiem

” raksta nulles. Lai saņemtu informāciju par konta atlikumu, nepieciešams atzīmēt lauku „

aktivizētu pakalpojumu „SMS atskaite” par ienākošajiem darījumiem, lauku „Ienākošie darījumi”

 par darījumiem, kas pārsniedz noteiktu summu, laukā „
” jānorāda summa. Ja tādas nepieciešamības nav, laukā „

” jāraksta nulles. Lai saņemtu informāciju par konta atlikumu, jāatzīmē lauks „

saņemšanu noteiktā laika posmā, nepieciešams aktivizēt lauku „
” jāatzīmē ar „ķeksīti”, laukā „Klusā” stunda jānorāda nepieciešamais la

Piebilde! “Klusā” stunda nevar pārsniegt 22 stundas. SMS tiks saņemti pēc "Klusās” stundas beigām. Nosacījumi par 
„Kluso” stundu nav piemērojami, ja ir izvēlēta opcija „regulāri ziņojumi”. 

ienta konta bilanci, nepieciešams ar „ķeksīti” atzīmēt lauku „
” un jānorāda nepieciešamie parametri: 

eciešams izvēlēties SMS atskaišu saņemšanai piemērotu laiku, pēc tam jāatzīmē lauks
/datumā”.  Izvēloties lauku „Noteiktā dienā/datumā”, nepieciešams aizpildīt laukus

” var izvēlēties gan vienu, gan vairākas dienas.

” var izvēlēties gan vienu datumu, gan vairākus.

saņemšanai nepieciešamie parametri, laukā „Kods” jāievada sistēmas pieprasītais kods, kas
atrodams kodu kartiņā vai, ja tiek izmantota Digipass ierīce, jāievada 8 ciparu skaitlis, ko izsniedz

Digipass ierīci.). Lai apstiprinātu kodu, jānospiež poga {Saglabāt

sistēma iegaumē parametrus un atgriezīsies ekrāns, kas parādīts 4.att..

4.att. Kontu saraksts SMS atskaišu izsūtīšanai 

Izejošie darījumi” jāatzīmē ar „ķeksīti”. Lai 
Izmaiņu summa debeta maksājumiem 

Izmaiņu summa debeta maksājumiem 

pieciešams atzīmēt lauku „Parādīt 

Ienākošie darījumi”  nepieciešams atzīmēt 
u, laukā „Izmaiņu summa kredīta 

” jānorāda summa. Ja tādas nepieciešamības nav, laukā „Izmaiņu summa kredīta 

” jāraksta nulles. Lai saņemtu informāciju par konta atlikumu, jāatzīmē lauks „Parādīt 

saņemšanu noteiktā laika posmā, nepieciešams aktivizēt lauku „Izmantot „Kluso” stundu”. Šim 
jānorāda nepieciešamais laika posms. 

SMS tiks saņemti pēc "Klusās” stundas beigām. Nosacījumi par 

ci, nepieciešams ar „ķeksīti” atzīmēt lauku „Regulāra atskaites 

saņemšanai piemērotu laiku, pēc tam jāatzīmē lauks 
”, nepieciešams aizpildīt laukus 

” jāievada sistēmas pieprasītais kods, kas 
itlis, ko izsniedz Digipass ierīce. (Skat. 

Saglabāt}. 

sistēma iegaumē parametrus un atgriezīsies ekrāns, kas parādīts 4.att.. 



Lai pieslēgtu jaunu kontu, jāizvēlas poga 

1.2. Konta atslēgšana 

Lai atslēgt kontu, jāpāriet uz iedaļu Iestatījumi /

Nospiežot pogu {Atslēgt kontu}, sistēma atvieno ar „ķeksīti” atzīmēt

1.3. Reklāmas saņemšana 

Lai Klienta telefonā saņemtu no bankas aktuālo informāciju, jāatzīmē ar „ķeksīti” lauks „
un jānospiež poga {Saglabāt uzstādījumus

Lai pieslēgtu jaunu kontu, jāizvēlas poga {Pieslēgt citu kontu}. 

Iestatījumi / SMS ziņojumu iestatījumi (4.att.). 

, sistēma atvieno ar „ķeksīti” atzīmētos kontus no pakalpojuma „SMS atskaite

lienta telefonā saņemtu no bankas aktuālo informāciju, jāatzīmē ar „ķeksīti” lauks „Es piekrītu reklāmas saņemšanai

uzstādījumus}. 

5.att. Reklāmas saņemšana

tus no pakalpojuma „SMS atskaite”. 

Es piekrītu reklāmas saņemšanai” 




