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Darba 
sākšana
Izmantojot mūsu bezmaksas mobilo bankas lietotni, varat 
pārvaldīt savu naudu jebkurā brīdī, kad vēlaties. Šajā ceļvedī 
sniegta visa nepieciešamā informācija.

9	Viss, kas nepieciešams, lai sāktu darbu:

9	mobilais tālrunis vai planšetdators ar iOS vai Android;

9	piekļuve internetam, izmantojot WiFi vai mobilo tīklu;

9	Apple lietotņu veikals App Store vai Google Play konts;

9	digitālās bankas pakalpojumu informācija; ja vēl neesat 
reģistrējies(-usies), viss, kas jums būs nepieciešams, ir jūsu 
debetkarte vai bankas identifikācijas kods un konta numurs;

9	atjaunināts tā mobilā tālruņa numurs, ko esat paziņojis(-usi) 
mums;

ja ierīci izmanto vairākas personas, neuztraucieties, mūsu drošības 
procesi garantēs jūsu un datu drošību.

Ir svarīgi, lai ierīce, kuru izmantojat, ir piesaistīta tam 
mobilā tālruņa numuram, ko esat paziņojis(-usi) mums, 
lai mēs varētu verificēt, ka lietotni lejupielādējat jūs. 
Jebkādas koplietotas ierīces arī jāpiesaista tam pašam 
mobilā tālruņa numuram.

Lietotne pieejama saderīgām iOS un Android ierīcēm 
klientiem ar digitālās bankas pakalpojumiem un AK vai 
starptautisku mobilo tālruņu numuriem konkrētās valstīs. 
Digitālās bankas pakalpojumi ir pieejami klientiem no 
11 gadu vecuma ar Royal Bank of Scotland kontu.
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Ja jau izmantojat mūsu bankas pakalpojumus, 
reģistrēties lietotnei varēsiet pavisam vienkārši.

1. solis

Lejupielādējiet mūsu lietotni, meklējot „Royal 
Bank of Scotland” savas ierīces lietotņu veikalā. 
Izvēlieties lietotni „Royal Bank of Scotland”.

2. solis

Atveriet lietotni un izpildiet sniegtos norādījumus.

1. Pieskarieties „I’m an existing customer” pogai.

2. Pieskarieties „Get started” un apskatiet sniegto 
informāciju, ja piekrītat, ielieciet ķeksīti lodziņā, 
lai apstiprinātu piekrišanu Noteikumiem un 
nosacījumiem, tad pieskarieties „Get started”.

3. Ievadiet desmit ciparu klienta numuru, ko 
izmantojat, lai pieteiktos digitālās bankas 
pakalpojumu izmantošanai. Tas sākas ar jūsu 
dzimšanas datumu. Ja jums nav klienta numura 
vai esat to aizmirsis(-usi), pieskarieties „What’s 
my customer number?” un izpildiet ekrānā 
redzamos norādījumus. Šajā gadījumā jums būs 
vajadzīga jūsu debetkarte.

4. Ievadiet klienta numuru un pieskarieties „Next”.

5. Ievadiet norādītos savas digitālās bankas 
pakalpojumu PIN koda un paroles ciparus. Mēs 
nekad jums nelūgsim ievadīt pilnu PIN kodu vai 
paroli, un šādu informāciju jūs nekad nevienam 
nedrīkstat sniegt.

6. Pārbaudiet, vai ekrānā redzamais mobilā tālruņa 
numurs ir pareizs, un pieskarieties „Confirm”. 
Ja numurs nav pareizs, pieskarieties „Not your 
mobile number?” un izpildiet ekrānā redzamos 
norādījumus.

7. Mēs jums nosūtīsim aktivizācijas kodu, ko 
ievadīt. Ir svarīgi, lai jūs nevienam šo kodu 
neizpaustu.

8. Izveidojiet ieejas kodu, kas sastāv no 5 līdz 
8 cipariem un ko neviens nevar uzminēt.

9. Noklikšķiniet uz „Done” un sāciet izmantot 
bankas pakalpojumus jebkurā laikā un vietā.

Saderīgos iPhone var iespējot skāriena 
identifikāciju vai sejas identifikāciju, bet 
Android tālruņos var iespējot Android pirksta 
nospiedumu atpazīšanu vai sejas atpazīšanu. 
Tas ļauj droši pieteikties, neatceroties savu 
piekļuves kodu.

Kā lietotne 
darbojas
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Jūsu drošībai:
1. Nekad nedariet citiem zināmus savus 

aktivizācijas kodus vai pieteikšanās informāciju. 
Neglabājiet tos tālrunī un nepierakstiet tos.

2. Regulāri atjauniniet savas ierīces 
operētājsistēmu un mobilo lietotni, lai jums 
vienmēr būtu pieejama mūsu lietotnes 
jaunākā versija.

Mūsu solījums attiecībā 
uz drošiem bankas 
pakalpojumiem
Gan internetbankā gan lietotnē jūs aizsargās 
mūsu solījums attiecībā uz drošiem bankas 
pakalpojumiem:

9	Mēs atgriezīsim jums jebkādu no jūsu 
konta izmaksātu naudu, ja vien drošības 
informāciju turēsiet drošībā.

9	Mēs jūs aizsargāsim 24 stundas diennaktī 
7 dienas nedēļā, uzraugot jūsu kontu 
un izmantojot jaunāko tehnoloģiju 
jūsu drošībai. Ja jūsu kontā novērosim 
aizdomīgas darbības, iespējams, 
sazināsimies ar jums, lai tās verificētu.

9	Mēs jums palīdzēsim sevi aizsargāt, 
sniedzot padomus saistībā ar drošību un 
bezmaksas rīkus papildu aizsardzībai. Jūs 
varat apmeklēt mūsu Drošības centru 
tieši no izvēlnes „Help” lietotnē, saņemot 
jaunāko informāciju.

Jūsu un datu drošība
Datu drošība ir pamatā visam, ko darām. Mēs 
regulāri piesaistām neatkarīgus ekspertus, kuri 
pārbauda atjaunina un apstiprina mūsu darbu, 
lai pārliecinātos, ka mūsu sistēmas atbilst 
augstākajiem drošības standartiem, garantējot 
jūsu naudas un datu drošību.

Droša reģistrācija
Mēs validējam jūsu ierīci pirms lietotnes 
izmantošanas. Tāpēc mēs nosūtam jums 
aktivizācijas kodu pirmajā reizē, kad 
izmantojat lietotni.

Stingra šifrēšana
Ikreiz, kad lietojat mūsu mobilo lietotni, mēs 
šifrējam visu informāciju, kas mums tiek 
nosūtīta no jūsu ierīces.

Konta uzraudzība 24 stundas diennaktī 
7 dienas nedēļā
Ja jūsu kontā novērosim aizdomīgas darbības, 
iespējams, nekavējoties sazināsimies ar jums.

Debetkartes bloķēšana
Jūs varat tūlītēji bloķēt debetkartes, ja tās 
nozaudējat, lai citi tās nevarētu izmantot.

Papildu darbības drošībai
• Iestatiet pirkstu nospiedumu pieteikšanos vai 

sejas atpazīšanu, ja tālrunī ir šīs funkcijas. Ja 
to neveiciet, varat izmantot savu unikālo 5–8 
ciparu piekļuves kodu, taču pārliecinieties, ka 
tas ir tāds, ko neviens nenojauš.

• Informējiet mūs, ja nozaudējat savu mobilo 
tālruni vai planšetdatoru, lai mēs varētu apturēt 
jūsu lietotnes darbību.

Kā izvairīties no krāpšanas
• Mēs nekad nelūgsim jums sniegt pilnu 

drošības kodu vai paroli, tāpēc pievērsiet 
uzmanību, ka tad, ja kāds, to lūdz, tā var būt 
krāpšana. Pirms jebkādas rīcības aprunājieties 
ar kādu, kam uzticaties.

• Ja redzat krāpšanas brīdinājumu lietotnē, 
piemēram, veicot maksājumu, rūpīgi izlasiet 
informāciju un sazinieties ar mums, ja jums 
rodas bažas.

Jūsu un datu 
drošība
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Lietotne dod jums iespēju 
pārvaldīt savu naudu jebkurā 
laikā un palīdz jums ērti 
kontrolēt sava tekošā konta 
informāciju par uzkrājumiem, 
kredītkarti, aizdevumiem un 
hipotekārajiem kredītiem.

Piesakoties sistēmā, varat 
pārbaudīt sava konta atlikumu 
un redzēt pēdējos konta 
darījumus, tostarp jebkādus 
pending transactions, kas 
tiks veikti no konta. Tāpat varat 
redzēt pieejamo konta atlikumu.

Līdzekļu pārsūtīšana no viena sava 
konta uz citu savu kontu aizņem dažas 
sekundes laika. Vienkārši pieskarieties 
„Make a Transfer” zem konta, no kura 
vēlaties pārskaitīt naudu, tad „Choose 
Account” un atlasiet kontu, uz kuru 
to vēlaties sūtīt. Ievadiet summu, ko 
vēlaties pārsūtīt, tad izvēlieties, vai 
vēlaties sūtīt tagad vai citā datumā, 
un pieskarieties „Continue” un 
„Make transfer”. Jūs tad redzēsiet 
apstiprinājuma ekrānu un pārskaitījuma 
informāciju varēsiet skatīt šeit.

Ja jums ir pieejams 
overdrafta limits, 
to varat redzēt 
sava konta 
atlikuma sadaļā.

Visu kontu 
pārvaldība
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Varat sūtīt naudu ģimenei, draugiem vai maksāt 
rēķinus, vienkārši pieskaroties dažām pogām. Ir 
daži atšķirīgi veidi, kā to var darīt:

• Veikt pārskaitījumu saņēmējam, kuram jau 
iepriekš pārskaitīts: ja jūs jau digitālā bankā 
esat veicis(-usi) pārskaitījumu konkrētam 
saņēmējam, viņa informācija ir saglabāta.

• Veikt maksājumu jaunam saņēmējam: varat 
maksāt jaunam saņēmējam, izmantojot viņa 
bankas identifikācijas kodu un konta numuru.

• Maksāt savai kontaktpersonai: varat maksāt 
ikvienam, kurš reģistrēts mobilo maksājumu 
pakalpojumā Paym, izmantojot viņa mobilā 
tālruņa numuru.

1. Noklikšķiniet uz sava konta, tad pieskarieties 
„Payments”.

2. Ja vēlaties veikt maksājumu kādam, izmantojot 
viņa konta numuru un bankas identifikācijas 
kodu, pieskarieties „Payments” un „Make 
a Payment”. Nākamajā ekrānā pieskarieties 
„Select payee”, tad izvēlieties:

• „Pay someone new”: un ievadiet vārdu, 
uzvārdu, izvēlieties konta tipu „Personal” vai 
„Business”, norādot konta numuru un bankas 
identifikācijas kodu personai, kurai veiksiet 
maksājumu. Jūs arī varat pievienot maksājuma 
saņēmēju, piešķirot tam vārdu, piemēram, 
„Mamma”. Noklikšķiniet uz „Verify”.

• „Saved payee”: vienkārši izvēlieties no 
saraksta.

3. Ja vēlaties veikt maksājumu kādam, izmantojot 
viņa mobilā tālruņa numuru, pieskarieties  
„Pay your contacts” un ievadiet šīs personas 
mobilā tālruņa numuru vai izvēlieties šo 
personu no kontaktpersonām, kuras  
saglabātas tālrunī.

4. Ievadiet veicamā maksājuma summu. Norādiet, 
vai vēlaties veikt maksājumu tagad vai citā 
datumā, un pieskarieties „Continue” un  
„Make payment”. Jūs tad redzēsiet 
apstiprinājuma ekrānu un pārskaitījuma 
informāciju varēsiet skatīt šeit.

Jums var būt nepieciešams ieejas kods, skāriena 
identifikācija vai sejas identifikācija, lai apstiprinātu 
maksājumu.

Ja redzat paziņojumu par iespējamu krāpniecības 
gadījumu, lūdzu, izlasiet to uzmanīgi, un pārliecinieties, 
ka saprotat sniegto informāciju. Ja raizējaties, pirms 
turpināt, aprunājieties ar kādu, kuram uzticaties.

Jums jābūt 
16 gadus 
vecam(-ai) vai 
vecākam(-ai). 
Tiek piemēroti 
maksājumu limiti.  
Jaunākos limitus 
varat redzēt, 
pieskaroties 
„Payment 
Limits” izvēlnē 
„Payments” savā 
lietotnē.

Mēs sadarbojamies ar citām bankām, lai pārliecinātos, 
ka tās personas vārds un uzvārds, kurai veicat 
maksājumu, atbilst norādītajam konta numuram. To 
mēs darām, lai izvairītos no iespējamas krāpniecības.

Maksājumu 
veikšana
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Mēs esam noteikušu jūsu veicamo maksājumu 
limitus, nodrošinot papildu aizsardzību pret 
krāpšanu.

Veikt maksājumu jaunam saņēmējam
Izmantojot iespēju „Veikt maksājumu jaunam 
saņēmējam” jūs varat veikt maksājumu līdz pat 
£1000 dienā, norādot konta numuru un bankas 
identifikācijas kodu. Vienas darba dienas laikā 
varat veikt pat 5 mazāka apmēra maksājumus, 
tomēr summa nedrīkst pārsniegt £1000.

Veikt maksājumu saglabātam maksājuma 
saņēmējam
Veiciet maksājumu kādam, izmantojot viņa 
konta informāciju, ja šī persona saglabāta jūsu 
maksājumu saņēmēju sarakstā digitālajā bankā.

Dienas limits standarta gadījumā privātpersonām 
ir £20,000, savukārt dienas limits ir £50,000 
Premier klientiem vai uzņēmumiem.

Maksāt kontaktpersonai
Veiciet maksājumu kādam, izmantojot viņa mobilā 
tālruņa numuru; dienas limits ir £250. Saņēmējam 
jābūt reģistrētam PayM.

Šie limiti ir fiksēti, un tos nevar pēc pieprasījuma 
mainīt. Lai skatītu savus maksājumu limitus 
lietotnē, pieskarieties savam kontam un tad 
dodieties uz „Payments”, tad „Payment limits”.

Jums jābūt 16 gadus 
vecam(-ai) vai 
vecākam(-ai). 
Tiek piemēroti 
maksājumu limiti.  
Jaunākos limitus 
varat redzēt, 
pieskaroties 
„Payment Limits” 
izvēlnē „Payments” 
savā lietotnē.

Maksimālā norādītā 
ikdienas summa 
attiecas uz darba 
dienu, tāpēc 
maksājumi, kas veikti 
sestdienā, svētdienā 
vai svētku dienā 
attieksies uz nākamo 
darba dienu.

Maksājumu 
limiti
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Iepērkoties tiešsaistē, jums dažreiz lūgs apstiprināt, 
ka tas esat jūs, kas izmanto jūsu debetkarti vai 
kredītkarti pirkuma veikšanai. To varat droši izdarīt, 
izmantojot pirksta nospiedumu, sejas atpazīšanu vai 
lietotnes ieejas kodu.

1. Ja jums ir ieslēgti visi paziņojumi, varat 
pieskarties paziņojumiem, lai dotos tieši uz 
lietotni, pieskaroties „Approve a Transaction” 
ekrāna augšpusē.

2. Tiks rādīts darījums, kurš būs jāapstiprina.

3. Apstipriniet, ka tas esat jūs, izmantojot pirksta 
nospiedumu, sejas atpazīšanu vai lietotnes 
ieejas kodu.

4. Apstipriniet vai noraidiet darījumu.

Ieslēdziet paziņojumus
Lai procesu padarītu ātrāku un ērtāku, 
apstiprinot darījumus, ieslēdziet paziņojumus 
lietotnē. Tādējādi jūs varēsiet uzreiz ērti 
apstiprināt darījumus. Ja jums ir Android ierīce, 
jūs automātiski paziņojumus redzēsiet sākuma 
ekrānā. Ja jums ir iPhone, reģistrējoties jums 
lūgs to apstiprināt. Vienkārši atveriet tālruņa 
iestatījumus, atrodiet lietotni un paziņojumu 
sadaļā ieslēdziet paziņojumus.

Konkrētām Apple ierīcēm pieejama skāriena identifikācija 
un sejas atpazīšana. Konkrētām Android ierīcēm pieejama 
sejas atpazīšana un pirksta nospieduma identifikācija.

Tiešsaistes pirkuma 
apstiprināšana
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Mēs iesakām sazināties ar tiešā debeta 
maksājumu saņēmēju, informējot,  
ka tie tiek atcelti.

Ja jums nepieciešams atcelt tiešā debeta 
maksājumu, jums jāveic izmaiņas līdz plkst. 
20:00 (pēc AK laika) dienā, kad maksājumu 
paredzēts veikt. Pretējā gadījumā maksājums 
tiks izpildīts un mēs to nevarēsim atcelt.

Lai atceltu tiešā debeta maksājumu 
lietotnē:

1. dodieties uz kontu, no kura 
veicat tiešā debeta maksājumu.

2. Noklikšķiniet uz „Direct Debits”. 

3. Izvēlieties tiešā debeta 
maksājumu, ko vēlaties mainīt. 
Ekrāna apakšā redzēsiet 
atcelšanas iespēju.

Jūs varat iestatīt regulāro maksājumu 
apmērā līdz pat £20,000 jebkuram 
no saviem esošajiem maksājumu 
saņēmējiem, kā arī starp saviem 
kontiem. Lai to izveidotu, mainītu 
vai atceltu lietotnē, mums būs 
nepieciešamas divas darba dienas laika.

1. Izvēlieties „Standing orders” 
kontā, no kura vēlaties pārskaitīt 
naudu.

2. Pieskarieties „Create” augšējā 
labajā stūrī.

3. Izpildiet norādījumus, lai iestatītu 
regulāro maksājumu.

Lai atceltu regulāro maksājumu, 
izvēlieties „Cancel Standing Order” 
ekrāna apakšā. Informāciju varat  
mainīt arī, pieskaroties „Amend” 
ekrāna augšējā labajā stūrī.

Visu tiešā debeta maksājumu un 
regulāro maksājumu pārvaldība
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Jā, patiešām iespējams izņemt skaidru naudu bez 
debetkartes. Vienkārši izmantojiet savu lietotni, lai 
varētu „Get Cash” bankomāta vietā.

1. Dodieties uz jebkuru NatWest, Royal Bank of 
Scotland (Skotijā), Ulster Bank NI vai Tesco 
bankomātu.

2. Atveriet savu lietotni un pieskarieties „Get Cash” 
ekrāna apakšā.

3. Izvēlieties summu, kuru vēlaties izņemt, un 
pieskarieties „Reveal code”, kuru izmantojiet tūlīt.

4. Nospiediet „Enter” bankomātā un izpildiet 
norādījumus, lai saņemtu naudu.

Izņemiet līdz pat £130 ik pēc 24 stundām 
NatWest, Royal Bank of Scotland (Skotijā), 
Ulster Bank NI un Tesco bankomātos. 
Jums kontā jābūt pieejamiem vismaz 
£10, kā arī jums jābūt aktīvai debetkartei 
(bloķētai vai nebloķētai).

Skaidras naudas izņemšana 
bez debetkartes
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Jūs kontrolējat savu lietotni. Lai garantētu vēl augstāku jūsu 
naudas drošības līmeni, jūs varat kontrolēt to, kādus maksājumu 
veidus veicat ar savu debetkarti, ieslēdzot un izslēdzot tos.

Un tad, ja nozaudējat savu debetkarti, varat to bloķēt, lai 
neviens cits to nevarētu izmantot. Jūs joprojām varēsiet 
izmantot mūsu iespēju „Get Cash” bankomātā pat tad, ja jūsu 
karte būs bloķēta. Kad atradīsiet savu karti, varēsiet to atbloķēt.

Lai iespējotu kontroles funkcijas, jums:

1. jāpiesakās sistēmā lietotnē un jāpieskaras kontam, pie 
kura piesaistīta karte.

2. Dodieties uz „Manage my card” un pieskarieties 
„Card payment controls”. Tad varēsiet izvēlēties, kuras 
maksājumu kontroles iespējas vēlaties ieslēgt un izslēgt 
atkarībā no tā, kā savu karti izmantojat. Pavisam vienkārši.

Lai bloķētu/atbloķētu savu karti, jums vajadzēs:

1. pieteikties sistēmā lietotnē un pieskarties kontam, pie 
kura piesaistīta karte.

2. Izvēlieties „Manage my card”. Izmantojiet slēdža 
pogu, lai nekavējoties:

• bloķētu savu karti. Jūsu karti tad nevarēs izmantot 
pirkumu veikšanai vai naudas izņemšanai 
bankomātos.

3. Izpildiet šīs pašas darbības, lai nekavējoties atbloķētu 
savu karti, ja to atrodat.

Debetkartes 
pārvaldība
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Kora ir mūsu digitālā asistente, ko redzēsiet 
mūsu tīmekļa vietnē, digitālajā bankā un 
izvēlnes „Help” sadaļā mobilajā lietotnē.

Kora nekad neguļ, viņa ir pieejama 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā, lai palīdzētu jums 
saistībā ar ikdienas jautājumiem, piemēram, 
maksājumu veikšanu, pēdējo veikto darījumu 
izpratni vai atbalsta sniegšanu saistībā ar jūsu 
tiešā debeta maksājumiem un regulārajiem 
maksājumiem.

Ja viņa varēs palīdzēt, viņa jūs novirzīs 
pareizajā virzienā.

Jautājumi 
Korai
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Kad esat apguvis(-usi) bankas 
pamatpakalpojumus, izmēģiniet papildu 
funkcijas, piemēram, cilni „Spending”,  
lai kontrolētu savus tērēšanas paradumus 
un iestatītu „Budgets”.

Lai redzētu savu kredītu reitingu, noklikšķiniet uz  
„Profile” un tad noklikšķiniet uz „Credit Score”.  
Kredītu reitinga pārbaudīšana lietotnē ir bezmaksas 
pakalpojums, un mēs informāciju atjauninām 
ik mēnesi. Tādējādi varat uzzināt atjauninātu 
informāciju par savu kredītu reitingu.

Jums jābūt 16 gadu 
vecumā vai vecākam(-ai). 
Pakalpojums pieejams 
tikai standarta kontu 
privātpersonām vai 
Premier tekošā konta 
klientiem.

Kredītu reitinga funkcija 
pieejama, kad norādīta 
izvēlne lietotnē, 
klientiem vecumā no 
18 gadiem, kuriem ir 
reģistrēta AK adrese, to 
nodrošina TransUnion.

Vai ieguvāt 
pamatinformāciju?
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Lietotnes un jaunas funkcijas
Skatiet jaunākās iespējas lietotnē, 
izmantojot izvēlni „Help” .

Izmantojiet visas lietotnes piedāvātās 
funkcijas, pieskaroties izvēlnei „Help” 
ekrāna apakšā, tad pieskaroties „Get 
started” un skatot ērtās „How to 
Guides”.

Atrodiet bankomātu vai filiāli.
Meklējat skaidras naudas saņemšanas 
punktu? Atrodiet sev tuvākos bankomātus 
vai filiāles. Vienkārši piesakieties sistēmā 
mobilajā lietotnē un pieskarieties izvēlnei 
„Help” un „Near me”.

Personalizēti piedāvājumi
Apmeklējiet sadaļu „Apply” un uzziniet, 
kādiem produktiem varat pieteikties, vai 
jums ir pieejami personalizēti piedāvājumi 
attiecībā uz overdraftu, aizdevumiem, 
kredītkartēm un hipotekārajiem 
kredītiem.

Ērtas 
funkcijas
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