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1. SMS BANKAS PAKALPOJUMA VISPĀRĒJS APRAKSTS 

SMS banka dod iespēju: 
− uzzināt par ienākošajām un izejošajām naudas summām norēķinu un/vai kartes kontā ar iespēju norādīt 

minimālo summu, sākot ar kuru saņemt ziņojumus; 
− saņemt pēc pieprasījuma konta bilanci par kontiem, kas pieslēgti SMS bankai; 
− uzzināt par darījumiem, kas veikti ar maksājumu kartēm; 
− saņemt kartes konta pieejamo atlikumu pēc pieprasījuma par kartēm, kas pieslēgtas SMS bankai; 
− aktivizēt un uz laiku apturēt SMS bankas darbību bez atsevišķa iesnieguma, vienkārši atsūtot attiecīgu 

īsziņu. 
 
Lai pieslēgtu SMS bankas pakalpojumu, Klientam Bankā vai Internetbankā jānoslēdz Līgums par SMS 
bankas pakalpojuma lietošanu. SMS bankas pakalpojumu par izejošajiem maksājumiem no Klienta kartes 
konta Banka pieslēdz, kad Klients parakstījis līgumu par maksājumu kartes izsniegšanu. Lai atslēgtu SMS 
bankas pakalpojumu, Klientam jārīkojas saskaņā ar šīs Rokasgrāmatas 3.2. punktu. Lai atkārtoti pieslēgtu 
SMS bankas pakalpojumu, jāaktivizē SMS bankas pakalpojums saskaņā ar šīs Rokasgrāmatas 3.1. punktu. 

2. SMS BANKAS PAKALPOJUMA PARAMETRI 

2.1. Īsziņu saņemšanas valoda 
Banka piedāvā trīs īsziņu saņemšanas valodas (latīņu burtiem) – latviešu, krievu  vai angļu. 

2.2. Atlikumi un dar ījumi/maksājumi nor ēķinu un/vai kartes kontā(-os) 
Klients var saņemt šādas īsziņas: 
− Īsziņas pēc pieprasījuma. Klientam īsziņa tiek nosūtīta pēc Klienta īsziņas saņemšanas. Klients var 

aktivizēt, deaktivizēt pakalpojumu, pieprasīt informāciju par atlikumu(-iem) atsevišķi par norēķinu vai 
kartes kontu, kā arī pieprasīt informāciju par pieejamām funkcijām. 

− Automātiskās īsziņas. Klientam īsziņas tiek nosūtītas automātiski pēc izmaiņām norēķinu/kartes 
kontos. Klients var saņemt īsziņas tikai par ienākošajām vai tikai par izejošajām summām, vai arī par 
abu veidu naudas summām norēķinu un/vai kartes kontā. Īsziņā par maksājumiem norēķinu kontā 
Klientam var tikt iekļauta informācija par norēķinu konta atlikumu pēc darījuma nogrāmatošanas, 
savukārt īsziņā par darījumiem kartes kontā – informācija par kartes konta atlikumu pēc autorizācijas 
veikšanas. 

Klients izvēlas, vai saņemt īsziņas tikai pēc pieprasījuma, tikai automātiskās īsziņas vai abu veidu īsziņas.   

2.3. Darījumu/maksājumu minim ālā summa 

− Klientam ir iespēja norādīt minimālo summu ienākošajām naudas summām norēķinu un/vai kartes 
kontā, līdz ar to Klientam tiks sūtītas īsziņas par summām, kas ir lielākas vai vienādas par/ar minimālo 
summu.  

− Minimāla summa par izejošajiem maksājumiem no Klienta kartes konta tiks uzstādīta automātiski 
0.5 EUR/USD apmērā atkarībā no kartes konta valūtas. 

 2.4. Īsziņu sūtīšanas laiks 
Ja Klients ir izvēlējies saņemt automātiskās īsziņas par izmaiņām norēķinu un/vai kartes kontā(-os), tad 
Klients var nodefinēt arī īsziņu sūtīšanas laiku: 
− 24h diennaktī – tas nozīmē to, ka Klientam īsziņa tiks nosūtīta uzreiz pēc darījuma veikšanas ar 

maksājumu karti; 
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− no plkst. 8.00 līdz 22.00. Klientam īsziņas tiks sūtītas tikai norādītajā laikā. Īsziņas par maksājumu 
karšu darījumiem, kas veikti ārpus šī laika (proti, naktī no plkst. 22.00 līdz 8.00), tiks nosūtītas 
nākamajā dienā plkst. 8.00 no rīta. 

Īsziņu sūtīšana notiek pēc laika zonas GMT+02:00 laika. 
Šī punkta noteikumi neattiecas uz īsziņu nosūtīšanu par izejošajiem maksājumiem no Klienta kartes konta, 
proti, šajā gadījumā īsziņa tiek nosūtīta pēc darījuma veikšanas nekavējoties. 

2.5. Mobilā telefona numurs(-i), uz kuru tiek sūtītas īsziņas 
Klients norāda mobilā telefona numuru, uz kuru vēlas saņemt īsziņas saskaņā ar nodefinētajiem 
parametriem. Klients var norādīt vienu mobilā telefona numuru vai katram kontam un katrai kartei citu 
mobilā telefona numuru, uz kuru sūtīt īsziņas. Vienam norēķinu kontam Klients var norādīt trīs mobilo 
tālruņu numurus, vienai maksājumu kartei Klients var norādīt vienu mobilā tālruņa numuru. Komisija tiek 
ņemta par katru nosūtīto īsziņu. 

2.6. Norēķinu konts, no kura tiek ņemta komisija par īsziņu sūtīšanu 
Klients izvēlās vienu no divām norēķinu shēmām par īsziņu sūtīšanu: 
− Klients norāda vienu norēķinu kontu, no kura tiks ņemtas komisijas par visām nosūtītajām īsziņām; 
− komisija par īsziņu sūtīšanu tiek ņemta no tā konta, par kuru īsziņa tika nosūtīta. 

2.7. Komisija par īsziņu sūtīšanu 
Komisija tiek aprēķināta par katru nosūtīto īsziņu. Komisija tiek noņemta vienu reizi dienā (dienas beigās), 
summējot visas šajā periodā nosūtītās īsziņas.  

2.8. Īsziņas garums/ īsziņu skaits 
Vienas īsziņas maksimālais garums ir 160 zīmes. 

3. SMS BANKAS PAKALPOJUMA FUNKCIJAS ĪSZIŅĀM, KAS TIEK 
NOSŪTĪTAS PĒC KLIENTA PIEPRAS ĪJUMA 

Klients, kuram ir pieslēgts SMS bankas pakalpojums, nosūtot pieprasījuma īsziņu, var saņemt viņam 
nepieciešamo informāciju. Klientam ir iespēja izmantot šādas funkcijas: 
 

Pieprasījuma īsziņa Funkcijas apraksts 

ON 
SMS bankas pakalpojuma atkārtota aktivizēšana. 
Komandas izpildes rezultātā tiek mainīts lietotāja 
statuss no „Neaktīvs” uz „Aktīvs”. 

OFF 

Uz laiku pārtraukt SMS bankas pakalpojumu 
saņemšanu. Komandas izpildes rezultātā tiek mainīts 
lietotāja statuss no „Aktīvs” uz „Neaktīvs”. Minētā 
kārtība nav attiecināma uz atteikšanos no īsziņām par 
izejošajām summām no kartes konta. Atteikties no 
īsziņu saņemšanas par izejošajām summām no kartes 
konta Klients var, parakstot attiecīgu iesniegumu, ar 
kuru Klients vienlaikus pats uzņemas pilnu atbildību 
par sava kartes konta atlikuma iespējamu 
samazinājumu neautorizētu darījumu rezultātā. 

BAL#LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX 
Norēķinu konta atlikuma pieprasījums 
Apzīmējumi: 
LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX – Klienta 
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norēķinu konta numurs 

CBAL#XXXX  
Kartes konta atlikuma pieprasījums 
Apzīmējumi: 
XXXX – kartes numura pēdējie četri cipari 

HELP Apraksts par īsziņu funkcijām 

 
Īsziņas ar norādītajām funkcijām Klientam jāsūta uz SMS bankas Servisa numuru: (+371) 20 00 2004. 

3.1. SMS bankas aktivizēšana „ON”  
Kad SMS bankas pakalpojums ir pieteikts Bankā, Banka to aktivizē un nosūta Klientam attiecīga satura 
īsziņu uz Līgumā norādīto tālruņa numuru. 
 
Ja Klients ir atslēdzis SMS bankas pakalpojumu, to var atkārtoti aktivizēt, nosūtot attiecīgu pieprasījuma 
īsziņu. Kamēr pakalpojums nav atkārtoti aktivizēts, tam ir statuss „Neaktīvs”, un īsziņas nevar tikt 
saņemtas.  
 
Kad pieprasījuma īsziņa ir nosūtīta, tad pretī Klients saņem apstiprinājuma īsziņu ar informāciju, ka 
pakalpojums ir aktivizēts.  
  
Bankas īsziņas piemērs: 
LV: <PAKALPOJUMS IR AKTIVIZETS> 
RU: <USLUGA VKLJUCHENA> 
EN: <SERVICE IS ACTIVATED> 

3.2. SMS bankas atslēgšana „OFF” 
Nosūtot īsziņu uz SMS bankas Servisa numuru, var uz laiku atslēgt SMS bankas pakalpojumu bez jebkāda 
iesnieguma. Ja Klients, veicot aktīvas darbības, atslēdz SMS bankas pakalpojumu par izejošajiem 
maksājumiem no Klienta kartes konta, Klients pats uzņemas pilnu atbildību par Klienta kartes konta 
atlikuma samazinājumu neautorizētu darījumu rezultātā. Lai atjaunotu pakalpojumu, tas vēlreiz ir 
jāaktivizē, nosūtot īsziņu „ON” (sk. 3.1. punktu).  
  
Kad pieprasījuma īsziņa ir nosūtīta, tad pretī Klients saņem apstiprinājuma īsziņu ar informāciju, ka 
pakalpojums ir apturēts.  
 
Bankas īsziņas piemērs: 
LV: <PAKALPOJUMS IR APTURETS> 
RU: <USLUGA PRIOSTANOVLENA> 
EN: <SERVICE IS DEACTIVATED> 

3.3. Norēķinu konta atlikuma pieprasīšana „BAL” 
Klients var pieprasīt informāciju par norēķina(-u) konta(-u) atlikumu(-iem). Klients saņem informāciju par 
atlikumiem uz īsziņas sūtīšanas brīdi. Ja Klientam ir multivalūtas konts, tad īsziņā tiek nosūtīta informācija 
par atlikumiem visās valūtās. 
 
Bankas īsziņas piemērs: 
LV: <KONTA ALIKUMS/ LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX=1000.00 USD; 100.00 EUR>  
RU: <OSTATOK NA SCHETU/LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX=1000.00 USD; 100.00 EUR>  
EN: <ACCOUNT BALANCE/LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX=1000.00 USD; 100.00 EUR> 
<Funkcija/Konta numurs=summa un valūta> 
 
Vienā īsziņā iespējams nosūtīt Klientam konta atlikumu par 6 valūtām. 
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3.4. Kartes konta atlikuma pieprasīšana „CBAL” 
Ja Klientam ir atvērts kartes konts un tam piesaistīta(-s) maksājumu karte(-s), tad Klients, nosūtot īsziņu uz 
Banku, var pieprasīt informāciju par kartes/ kartes konta atlikumu. Klientam tiek nosūtīta informācija par 
reāli pieejamiem naudas līdzekļiem kartes kontā uz īsziņas nosūtīšanas brīdi. 
 
Bankas īsziņas piemērs: 
LV: <KARTES ATLIKUMS/MC BUSINESS #XXXX=1,000.00 EUR> 
RU: <OSTATOK PO KARTE/MC BUSINESS #XXXX=1,000.00 EUR> 
EN: <AVAILABLE AMOUNT OF PAYMENT CARD/MC BUSINESS #XXXX =1,000.00 EUR> 
<Funkcija/Kartes veids#Kartes numura pēdējie četri cipari=summa un valūta> 

3.5. Īsziņu funkciju apraksta pieprasīšana „HELP” 
Klients var pieprasīt informāciju par SMS bankas pakalpojuma funkcijām, nosūtot attiecīgu pieprasījuma 
īsziņu. 
 
Klients pretī saņem īsziņu no Bankas ar informāciju par SMS bankas pakalpojuma funkcijām.  
 
 
Bankas īsziņas piemērs: 
LV: <KOMANDAS:ON=AKTIVIZESANA/OFF=DEAKTIVIZESANA/BA L#KONTA_ NUMURS 
=NOREKINU KONTA ATLIKUMS/CBAL#KARTES_NUMURA_PEDEJIE_4_CIPARI=KARTES 
KONTA ATLIKUMS 
RU: <KOMANDY:ON=AKTIVIZACIJA USLUGI/OFF=PRIOSTANOVKA USLUGI/ 
BAL#NOMER_SCHETA=OSTATOK NA SCHETU/CBAL#POSLEDNIE_4_CIFRI_KARTI= 
OSTATOK PO KARTE> 
EN: <COMMANDS:ON=ACTIVATION/OFF=DEACTIVATION/ 
BAL#ACCOUNT_NO=ACCOUNT BALANCE/CBAL#LAST_4_DIGITS_OF_CARD_NO=CARD 
ACCOUNT BALANCE> 

4. SMS BANKAS PAKALPOJUMA FUNKCIJAS (AUTOM ĀTISKĀS ĪSZIŅAS) 

4.1. Īsziņa par ienākošajiem/izejošiem maksājumiem norēķinu kontā 
Klientam tiek sūtīta informācija par visām ienākošajām un/vai izejošajām summām norēķinu kontā. Ja 
Klients ir norādījis minimālo summu, tad īsziņas tiks sūtītas par ienākošajām summām, kuras ir lielākas vai 
vienādas par/ar minimālo summu. 
 
Klients var izvēlēties, vai nepieciešams iekļaut informāciju par pieejamo naudas līdzekļu atlikumu norēķinu 
kontā uz īsziņas nosūtīšanas brīdi. 
 
Bankas īsziņas piemērs par izejošām summām: 
LV: <SKAIDRAS NAUDAS IZMAKSA/LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX /15.06.2009/-100.00 
LVL /JANIS KALNINS /IZMAKSA (/PIEEJAMAIS ATLIKUMS: 800.00 LVL)> 
RU: <VYPLATA NALICHNYKH/ LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX/15.06.2009/-100.00 
LVL/JANIS KANINS/IZMAKSA (/DOSTUPNYI OSTATOK: 800.00 LVL)> 
EN: <CASH WITHDRAWAL/LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX/15.06.2009/-100.00 LVL/JANIS 
KALNINS/IZMAKSA (/AVAILABLE AMOUNT: 800.00 LVL)> 
<Darījuma nosaukums/Konta numurs/Darījuma datums/- darījuma summa, valūta/saņēmējs/piezīmes/ 
Pieejamais atlikums (informācija tiek iekļauta pēc izvēles): summa un valūta> 
 
Bankas īsziņas piemērs par ienākošajām summām: 
LV: <IENAKOSAIS PARSKAITIJUMS/LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX/15.06.2009/+100.00 
LVL/JANIS KALNINS/LIGUMS NR.145 NO 12.05.2008 (/PIEEJAMAIS ATLIKUMS: 800.00 LVL)> 
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RU:  <VKHODIASHCHEE PERECHISLENIE/LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX/15.06.2009/ 
+100.00 LVL/JANIS KALNINS/LIGUMS NR.145 NO 12.05.2008 (/DOSTUPNYI OSTATOK: 800.00 
LVL )> 
EN: <INCOMING TRANSFER/LVXXRIBRXXXXXXXXXXXXX/15.06.2009/+100.00 
LVL/JANIS REINIS/LIGUMS NR.145 NO 12.05.2008 (/AVAILABLE AMOUNT: 800.00 LVL)> 
<Darījuma nosaukums/Konta numurs/Darījuma datums/+ darījuma summa, valūta/nosūtītājs/piezīmes/ 
Pieejamais atlikums (informācija tiek iekļauta pēc izvēles): summa un valūta> 

4.2. Īsziņa par debeta/kredīta darījumiem kartes kontā 
Klientam tiek sūtīta informācija par visiem darījumiem ar maksājumu karti, kā arī par ienākošajām un/vai 
izejošām summām kartes kontā. Ja Klients ir norādījis minimālo summu, tad īsziņas tiks sūtītas par 
ienākošajām summām, kas lielākas vai vienādas par/ar minimālo summu. 
 
Klients var izvēlēties, vai nepieciešams iekļaut informāciju par pieejamo naudas līdzekļu atlikumu kartes 
kontā uz īsziņas nosūtīšanas brīdi. 
 
 
Bankas īsziņas piemērs debeta karšu darījumiem: 
LV : <PIRKUMS(205)/MC MASS #XXXX/-100.00 LVL (200.00 USD)/MERCHANT 
NAME/RIGA/LV/14.01.2009 12:48 (/PIEEJAMAIS ATLIKUMS: 800.00 USD)> 
RU: <POKUPKA(205)/MC MASS #XXXX/-100.00 LVL (200.00 USD)/ MERCHANT 
NAME/RIGA/LV/14.01.2009 12:48 (/DOSTUPNYI OSTATOK: 800.00 USD)> 
EN: <PURCHASE(205)/MC MASS #XXXX/-100.00 LVL (200.00 USD)/MERCHANT 
NAME/RIGA/LV/14.01.2009 12:48 (/AVAILABLE AMOUNT: 800.00 USD)> 
<Darījuma nosaukums/Kartes veids#Kartes numura pēdējie četri cipari/- summa darījuma valūtā (summa 
konta valūtā)/Tirgotājs/Pilsēta/Valsts kods/Darījuma datums un laiks/Pieejamais atlikums (informācija tiek 
iekļauta pēc izvēles): summa un valūta> 
 
Bankas īsziņas piemērs kredīta karšu darījumiem: 
LV : <PIRKUMA ATGRIESANA (206)/MC MASS #XXXX/+100.00 LVL (200.00 
USD)/MERCHANT NAME/RIGA/LV/14.01.2009 12:48 (/PIEEJAMAIS ATLIKUMS: 1200.00 USD)> 
RU: <VOZVRAT POKUPKI (206)/MC MASS #XXXX/+100.00 LVL (200.00 USD)/ MERCHANT 
NAME/RIGA/LV/14.01.2009 12:48 (/DOSTUPNYI OSTATOK: 1200.00 USD)>  
EN: <RETURNED PURCHASE(206)/MC MASS #XXXX/+100.00 LVL (200.00 
USD)/MERCHANT NAME/RIGA/LV/14.01.2009 12:48 (/AVAILABLE AMOUNT: 1200.00 USD)> 
<Darījuma nosaukums/Kartes veids#Kartes numura pēdējie četri cipari/+ summa darījuma valūtā (summa 
konta valūtā)/Tirgotājs/Pilsēta/Valsts kods/Darījuma datums un laiks/Pieejamais atlikums (informācija tiek 
iekļauta pēc izvēles): summa un valūta> 
 
Īsziņas saturs par ienākošajām un/vai izejošajām summām kartes kontā ir tāds pats kā norēķinu kontā (sk. 
4.1. punktu). 

4.3. Īsziņa ar kļūdu paziņojumiem 
Ja Klients nosūta nepareizu pieprasījuma īsziņu, tad saņem no Bankas atbildes īsziņu par SMS bankas 
pakalpojuma funkcijām (sk. 3.5. punktu). Tādā gadījumā Klientam vēlreiz jānosūta pieprasījuma īsziņa ar 
pareiziem datiem. 


