
Mastercard© Identity Check™  aktivizācija. 

 
Pirms veikt tiešsaistes pirkumus ar jebkuru LPB maksājumu karti Interneta vietnēs, kas 

atbalsta 3D Secure maksājumus,  nepieciešams jebkurai LBP maksājumu kartei aktivizēt 

tiešsaistes pirkumu veikšanu ar Mastercard© Identity Check™ (turpmāk tekstā – ID Check). 

To var izdarīt Internetbankā, sadaļā “Konti”, vai Bankas Klientu apkalpošanas centrā, 

iesniedzot iesniegumu brīvā formā.  

Izvēlieties maksājumu karti, kuru turpmāk izmantosiet drošu pirkumu veikšanai 

internetā. Maksājumu kartei jābūt aktīvai.  

Lai maksājumu karti reģistrētu ID Check, nospiediet “ID Check uzstādījumi”, kas 

atrodas pie maksājumu kartes datiem. 

 
 

Izdomājiet jūsu “Personisko ziņojumu”, kurš turpmāk parādīsies pirkuma veikšanas 

brīdī un kalpos kā papildus drošība tam, ka jūs tiešām komunicējat ar Banku.  Ievadiet 

ziņojumu un nospiediet “Saglabāt”. 

 



Tālāk izvēlieties ierīci, ar kuras palīdzību jūs apstiprināsiet savus pirkumus internetā. 

Kad esat izvēlējies/-usies ierīci, nospiediet “Saglabāt”.  

 

Ja, izvēloties ierīces veidu, jūs norādījāt kodu kalkulatoru DIGIPASS, sarakstā 

parādīsies tikai tas kodu kalkulators DIGIPASS, kuru jums ir piešķīrusi “AS LPB Bank” 

“Līguma par pakalpojumu sniegšanu” parakstīšanas brīdī. Izvēlieties kodu kalkulatoru 

DIGIPASS un nospiediet “Saglabāt”.   

 
 

Lai apstiprinātu izvēlētās ierīces reģistrāciju ID Check, jums jāizmanto tā ierīce, kuru 

jums ir piešķīrusi Banka “Līguma par pakalpojumu sniegšanu” parakstīšanas brīdī. Izvēlieties 

nepieciešamo ierīci un nospiediet “Saglabāt un nosūtīt”.  

 



Pēc tam apstipriniet reģistrāciju, izmantojot saņemto Vienreizējo drošības kodu vai 

kodu kalkulatora DIGIPASS izveidoto paraksta kodu. 

Izvēloties ierīces veidu Mobilais tālrunis jūs varat reģistrēt jebkuru mobilā tālruņa 

numuru, uz kuru turpmāk tiks sūtīts Vienreizējais drošības kods, lai apstiprinātu pirkumu  

internetā.  

 
 

 Ja mobilā tālruņa numurs, kuru reģistrējāt ID Check, nesakritīs ar identifikācijas 

līdzekļa numuru Internetbankā, Banka pieprasīs veikt šī identifikācijas līdzekļa apstiprināšanu 

un nosūtīs uz to Vienreizējo drošības kodu ID Check reģistrācijas pabeigšanai. Ievadiet 

Vienreizējo drošības kodu un nospiediet “Turpināt”. 

 

 
 

Pēc tam nospiediet “Saglabāt un nosūtīt”, un apstipriniet reģistrāciju, izmantojot 

Vienreizējo drošības kodu vai kodu kalkulatora DIGIPASS izveidoto paraksta kodu. 

 



ID Check uzstādījumos ir iespējams mainīt gan “Personīgo ziņojumu“, gan ierīci 

interneta pirkumu apstiprināšanai.  

 

 

 

Pēc ID Check reģistrēšanas Internetbankā, gadījumā, ja Tirgotājs, pie kura veicāt 

pirkumu, atbalsta 3D Secure maksājumus, jūsu maksājumi internetā tiks pārbaudīti ar ID 

Check.  

Veicot maksājumus internetā,  aizpildiet apmaksas veidlapu: vārds, uzvārds, maksājumu 

kartes numurs, kartes derīguma termiņš un CVC kods.    

 

Pēc tam, kad jūs ievadījāt un apstiprinājāt maksājumu kartes datus, jūs tiksiet novirzīts 

uz drošu maksājumu lapu ID Check. Šajā logā jābūt redzamam jūsu “Personiskam 

ziņojumam” un veiktā maksājuma detaļam.   



Gadījumā, ja formā redzamais «Personiskais ziņojums” nesakrīt ar jūsu norādīto, tad 

rekomendējam pārtraukt maksājumu – nospiest “Atcelt”, jo iespējams, notiek krāpšanas 

mēģinājums. Tādā gadījumā, rekomendējam pārbaudīt jūsu ID Check iestādījumus (t.sk. 

«Personiskais ziņojums” tekstu) Internetbankas sadaļā «Konti», un nepieciešamības 

gadījumā sazināties ar Banku zvanot uz Bankas tālruni (+371) 6 777 2 999, rakstot ziņojumu 

Internetbankā vai personīgi vēršoties kādā no Bankas Klientu apkalpošanas centriem 

iesniedzot iesniegumu brīva formā. 

Lai apstiprinātu datus, nospiediet “Turpināt”. 

 

Ja ID Check reģistrējāt vairākas ierīces, visas ierīces būs redzamas izvēlnes logā.  

 
 

Atkarībā no jūsu izvēlētās ierīces maksājuma apstiprināšanai, ievadiet Vienreizējo 

drošības kodu pirkumam Internetā vai ievadiet kodu (Login), kuru ir ģenerējis kodu 

kalkulators DIGIPASS un nospiediet “Maksāt’. 

Gadījuma ja, parakstot maksājumu Internetā, 5 reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs 

Vienreizējais drošības kods, Banka bloķē Vienreizējā drošības koda nosūtīšanu uz jūsu 

mobilā tālruņa numuru maksājumiem internetā. 



Vai parakstot maksājumu Internetā, 5 reizes pēc kārtas tiek nepareizi ievadīta kodu 

kalkulatora DIGIPASS ģenerētā koda DIGIPASS (Login) vērtība, kodu kalkulators 

DIGIPASS tiek bloķēts maksājumiem internetā. 

Lai atbloķētu iekārtu sazinieties ar Banku zvanot uz Bankas tālruni (+371) 6 777 2 999, 

rakstot ziņojumu Internetbankā vai personīgi vēršoties kādā no Bankas Klientu apkalpošanas 

centriem, iesniedzot iesniegumu brīva formā. 

 
 

Pēc maksājuma apstiprināšanas, jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz interneta veikala mājas 

lapu.   

Gadījumā, ja jūsu maksājuma kartei nav reģistrēta ierīce ID Check maksājuma 

apstiprināšanai, jūs nevarēsiet veikt pirkumus interneta veikalā, kas atbalsta 3D Secure 

maksājumus. Ierīces maksājumu apstiprināšanai var reģistrēt Internetbankas sadaļā “Konti”, 

nepieciešamības gadījumā sazināties ar Banku zvanot uz Bankas tālruni (+371) 6 777 2 999, 

rakstot ziņojumu Internetbankā vai personīgi vēršoties kādā no Bankas Klientu apkalpošanas 

centriem rakstot iesniegumu brīva formā vai Bankas Klientu apkalpošanas centrā, iesniedzot 

iesniegumu brīvā formā.  

 


