
 
Biometrijas datu izmantošana maksājumu karšu darījumu apstiprināšanai internetā iOS (Apple) 
lietotājiem: 

Atjaunojot Bankas aktuālo mobilās lietotnes versiju, pārliecinieties, ka viedtālrunī vai planšetdatorā ir aktivizēti 
biometrijas uzstādījumi. 

1. Pieslēgšanās lietotnei 
Pievienoties lietotnei iespējams, ievadot Jūsu iepriekš noteikto PIN kodu, vai, izmantojot Jūsu ierīcē instalēto 
biometriju FACE ID vai TOUCH ID. 
 
a. ar FACE ID: 

Ja Jūsu izmantotā ierīce automātiski Jūs atpazīst ar FACE ID, tad, pieslēdzoties lietotnei, automātiski 
parādīsies ikona identifikācijai ar biometriju (FACE ID) (1. att.). 
 

 
1. att. Autentifikācija ar FACE ID 

 
b. ar TOUCH ID: 

Ja Jūsu izmantotā ierīce automātiski Jūs atpazīst ar pirksta nospiedumu (TOUCH ID), tad, pieslēdzoties 
lietotnei, automātiski parādīsies ikona identifikācijai ar biometriju (TOUCH ID) ar lodziņu pirksta 
nospieduma reģistrācijai (2. att.). 



 

 
2. att. Autentifikācija ar TOUCH ID 

c. ar PIN kodu: 
Pievienoties lietotnei iespējams, ievadot Jūsu iepriekš noteikto PIN kodu (3. att.). Gadījumā, ja Jūsu 
izmantotā ierīce automātiski Jūs atpazīst ar pirksta nospiedumu (TOUCH ID), tad nospiediet “Cancel” 
lodziņā pirksta nospieduma reģistrācijai (2. att.) un ievadiet PIN kodu (3. att.). 
 

 
3. att. Autentifikācija ar PIN kodu 

 
2. Maksājumu karšu pievienošana (pirkumiem internetā) 

Reģistrējiet Bankas maksājumu karti, kuru izmantosiet pirkumiem Internetā.  
a. Augšējā joslā izvēlieties kartes ikonu (4. att.). 

 

 
4. att. Ikonu attēli 

 
b. Pievienojiet AS “Reģionālā investīciju banka” maksājumu karti.  

Lai to izdarītu, izvēlieties “Pievienot karti” sadaļā “Karšu izvēlne” (5. att.). 



 

 
5. att. Kartes pievienošana 

 
Ievadiet maksājumu kartes numuru un nospiediet “Saņemt SMS” (6. att.). 
 

 
6. att. Kartes pievienošana 

 
Ievadiet savā telefonā saņemtās īsziņas kodu un Jūsu statisko paroli pirkumiem Internetā  (7. att.). 
 

 
7. att. Kartes pievienošana 

 
Pēc veiksmīgas autorizācijas, Jums ir iespēja piešķirt nosaukumu reģistrētajai kartei. Gadījumā, ja nevēlaties 
piešķirt nosaukumu kartei, atstājiet lauku neaizpildītu un nospiediet pogu “Saglabāt karti” (8. att.).   



 

 
8. att. Kartes pievienošanas procesa beigās 

 
Katras nākamās maksājumu kartes pievienošana notiek identiski augstāk aprakstītajām darbībām, 
nospiežot pogu “Pievienot karti” (9. att.).   
 

 
9. att. Papildus karšu pievienošana 

 
3. Pirkumu veikšana Internetā, izmantojot biometriju kā autentifikācijas metodi 

Veicot pirkumus Internetā, ievadiet Jūsu maksājumu kartes datus kā apmaksas veidu. Lai fiksētu biometriju 
kā autentifikācijas metodi, sākumā nospiediet “Mainiet autentifikācijas metodi” (10. att.). 
 

 



 

 
10. att. Autentifikācijas metodes maiņa 

 
Lai fiksētu biometriju kā autentifikācijas izvēli, atzīmējiet “Atceries manu izvēli” (11. att.). 

 

 
11. att. Autentifikācijas veida izvēle 

 
Pēc autentifikācijas metodes izvēles, nospiediet pogu “Apstiprināt”, pēc kā redzēsiet paziņojumu (12. att.).  

 
12. att. paziņojums 

 
Atverot paziņojumu, redzēsiet pirkuma detaļas, lai apstiprinātu pirkumu, nospiediet pogu “Apstiprināt” 
(13. att.). 



 

 
13. att. Pirkuma apstiprināšana 

 
Gadījumā, ja neredzējāt paziņojumu, pirkumu ir iespējams apstiprināt lietotnē, izvēloties sadaļu 
“Paziņojumi” (14. att.), atvērsies logs ar pirkuma detaļām.  
Lai apstiprinātu pirkumu, nospiediet pogu “Apstiprināt” (13. att.). 
   

 

 
 

 

 
14. att. Pirkuma apstiprināšana 

 
4. Maksājumu kartes nosaukuma maiņa/ maksājumu kartes dzēšana 

Ieejot karšu izvēlnē, atspoguļosies Jūsu reģistrētās maksājumu kartes.  
a. Lai piešķirtu vai mainītu maksājumu kartes nosaukumu, izvēlieties attiecīgo maksājumu karti 

velkot no ekrāna labās malas (15. att.). Kad ekrānā parādīsies pogas “Labot/ Dzēst” (16. att.), 
nospiediet pogu “Labot”.   

 



 

 
15. att. Kartes nosaukuma maiņa/ maksājumu kartes dzēšana 

 
 
 

 

 
 

16. att. Kartes nosaukuma maiņa/ maksājumu kartes dzēšana 
 

Lai pabeigtu rediģēšanu, nospiediet pogu “Saglabāt karti” (17. att.).  
 

 
17. att. Izmaiņu saglabāšana 

 
b. Lai dzēstu maksājumu karti no karšu saraksta, izvēlieties attiecīgo maksājumu karti velkot no 

ekrāna labās malas (15. att.). Pēc tam, kad ekrānā parādīsies pogas “Labot/ Dzēst” (16. att.), 
nospiediet pogu “Dzēst”.  
Lai pabeigtu dzēšanu, apstipriniet šo darbību, nospiežot pogu “Jā” (18. att.).  

 

 
18. att. Kartes dzēšana 


