
   

 

 

Risinājumi Jūsu datora aizsardzībai 

 
Zemāk minēti ieteikumi MultiNet lietošanai, lai nodrošinātu maksimāli drošu internetbankas risinājuma 
izmantošanu.  
 
1. Pieslēdzoties pie MultiNet sistēmas, pārbaudiet vai Jūs esat pieslēgušies autentiskai AS „Meridian Trade Bank” 
piederošai interneta vietnei (www.multinetbank.eu). Pārliecinieties par datu šifrēšanas protokola HTTPS 
esamību, kā arī par droša digitālā sertifikāta esamību, ko Bankai izsniegusi ārēja sertifikācijas organizācija 
VeriSign.  

2. Lai pilnībā nodrošinātu savu konfidencialitāti darbam ar MultiNet (www.multinetbank.eu), pārbaudiet, un 
nepieciešamības gadījumā izmainiet, savas Internet pārlūkprogrammas konfigurācijas parametrus tā, lai Jūsu 
internetbankas parole, lietotāja kods un cita autentifikācijai nepieciešamā informācija netiktu saglabāta Jūsu 
datorā.  

3. Neizmantojiet MultiNet sistēmu (www.multinetbank.eu) no datora, par kura drošību nevarat būt pilnībā 
pārliecināts (publiskas bibliotēkas, interneta kafejnīcas). Sveši datori var saturēt kaitniecisku programmatūru ar 
kuras palīdzību iespējams uzzināt Jūsu internetbankas risinājuma paroles un autorizācijas kodus.  

4. Nekādā gadījumā neatbildiet uz e-pastiem, kuros tiek pieprasīta informācija par Jūsu kontiem vai 
internetbankas autentifikācijai nepieciešamā informācija (klienta ID, paroles, kodi no kodu kartes). Banka nekad 
nelūgs Jums šāda veida informāciju sūtīt pa e-pastu!  

5. Aizsargājiet piekļuvi Jūsu datoram ar paroli, kā arī vēlams izmantot ekrānsaudzētāju ar paroli, kas liegs iespēju 
nesankcionētai personai piekļūt Jūsu datoram un darboties ar to. Nekādā gadījumā neatstājiet savu datoru bez 
uzraudzības brīdī, kad strādājat ar MultiNet sistēmu (www.multinetbank.eu).  

6. Beidzot darbu MultiNet sistēmā (www.multinetbank.eu), vienmēr nospiediet uz saites “Izeja”, lai korekti 
beigtu savu darba sesiju un izslēgtu iespēju nesankcionētai personai turpināt darbu pēc Jums.  

7. Rūpējieties par jebkuras savas paroles drošību! Ļoti bieži, tieši neievērojot paroles drošības noteikumus, Jūs 
būtiski palieliniet citu personu nesankcionētas piekļuves risku. Lai panāktu savu paroļu drošību, Jums būtu 
nepieciešams ievērot sekojošas prasības:  

• Parolei izmantojiet tikai Jums zināmus vārdu salikumus un paroli veidojot izmantojiet gan lielos, gan 
mazos burtus, ciparus un speciālus simbolus;  

• Paroli nekādā gadījumā nevajadzētu veidot no Jūsu vārda, uzvārda, bērnu, radinieku vai mājdzīvnieku 
vārdiem, automašīnas numura, personas koda vai kādām citām viegli uzminamām simbolu 
kombinācijām;  

• Paroles garumam izmantojiet vismaz 8 simbolus;  

• Regulāri mainiet savu paroli (ne retāk kā reizi divos mēnešos);  

• Nekādā gadījumā paroles nepierakstiet uz piezīmju lapiņām vai citiem dokumentiem un neatstājiet tās 
citiem pieejamās vietās;  

• Neuzticiet nevienam savas datora, internetbankas vai kādas citas paroles;  

• Ja Jums ir aizdomas par nepiederošu personu piekļuvi Jūsu internetbankas parolēm vai kodu kartei, 
nekavējoties ziņojiet pa telefonu +371 67019341.  



   

8. Sava datora papildus aizsardzībai izmantojiet Antivirus programmatūru un ugunsmūra programmatūru 
(software firewall).  

• Antivirus programmatūra nodrošinās Jūsu datora aizsardzību pret dažādu kaitniecisku programmatūru 
(datorvīrusiem, spiegošanas programmām, trojas zirgiem, nevajadzīgu reklāmprogrammatūru u.c.). 
Izvēloties Antivirsu programmatūru pārliecinieties, ka tā spēj pārbaudīt Jūsu datora iekšējās atmiņas 
iekārtas, ārējos datu nesējus (USB zibatmiņas iekārtas, CD, DVD u.c.), kā arī visu informāciju, kas tiek 
iesūtīta Jūsu datorā no citiem datortīkliem (e-pasts, interneta vietņu kods, failu apmaiņas risinājumi u.c.). 
Pārliecinieties, ka Jūsu Antivirus programmatūras konfigurācija nodrošina regulāru atjauninājumu 
saņemšanu no programmatūras ražotāja.  

• Ugunsmūra programmatūra nodrošinās Jums papildus aizsardzību no interneta tīklā esošajiem 
apdraudējumiem. Šī programmatūra atļaus veidot tikai Jūsu vajadzībām nepieciešamos datu apmaiņas 
savienojumus starp Jūsu datoru un interneta tīklu. Jebkuri citi Jūsu neautorizēti datu apmaiņas 
savienojumi un datu apmaiņas mēģinājumi tiks bloķēti. Šī programmatūra ievērojami samazina risku 
ļaunprātīgiem lietotājiem no interneta tīkla atrast Jūsu datora vājās vietas un mēģināt piekļūt Jūsu 
datoram un tajā esošai privātai informācijai.  

9. Rūpējaties par sava datora operacionālās sistēmas un lietojumprogrammu drošību, nodrošiniet, lai 
nepieciešamie programmatūras ražotāja uzlabojumi un drošības ielāpi tiktu laicīgi uzstādīti uz Jūsu sistēmas.  
 
Bankas piedāvātie papildus drošības risinājumi  

 
1. Izmantojiet dienas limitus, pēc kuru pārsniegšanas jāveic papildus autorizācija (ziņojums bankai, lietotājiem 
ieteicams lietot arī dubulto darījumu autorizāciju).  

2. Izmantojiet augstākas drošības pakāpes autentifikācijas risinājumu – kodu kalkulatoru, kura ģenerētie kodi ir 
vienreizēji unikāli un derīgi tikai noteiktu laika periodu.  

3. Izmantojiet Bankas piedāvāto iespēju atzvanīt klientam, ja maksājuma summa pārsniedz noteikto limitu.  
 
Kontrolējiet finanšu darbības savos bankas kontos  

 
1. Regulāri kontrolējiet savu kontu atlikumus un informāciju par veiktajiem darījumiem.  

2. Izmantojiet iespēju saņemt īsziņu (SMS) par notikušajiem darījumiem ar mobilās bankas palīdzību.  
 
Aizdomu gadījumā obligāti sazinieties ar banku  

 
Ja rodas šaubas par kādu darījumu, vēstuli, e-pastu vai zvanu, obligāti sazinieties ar Banku un pārliecinieties par 
to patiesumu. (Tel.: +371 67019341).  
 
Atceraties, banka nekad nelūgs no klienta rekvizītus, kuri ir nepieciešami elektronisko pakalpojumu 
izmantošanai. 


