Tapk „Citadele“ klientu
nuotoliniu būdu!
Gauk „X smart” mokėjimo kortelę, einamąją sąskaitą ir
prieigą prie mobiliosios programėlės bei interneto banko.

Kaip?
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Pasiruošk
Susirask savo pasą ar asmens tapatybės kortelę ir patikrink, ar jie vis dar galioja.
Sėdėk prie stalo gerai apšviestoje vietoje. Rekomenduojame susirasti atskirą kambarį,
kad viskas vyktų saugiai ir jūsų neblaškytų šeimos nariai.
Nuvalyk priekinį telefono fotoaparato objektyvą, kad galėtum padaryti gerą asmenukę.
Nepamiršk ir galinio objektyvo, kad dokumentų nuotraukos būtų aiškios ir aukštos kokybės.
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Užpildyk prašymo formą

Parsisiųsk mobiliąją programėlę iš „Google Play“
arba „App Store“ parduotuvių ir atsidaryk ją.

Daugiau
galimybių

Pasirink „Tapti banko klientu" ir pradėk pildyti
formą: pateik savo mobiliojo telefono numerį, el.
pašto adresą ir namų adresą.
Įsitikink, kad įvedei tikslią informaciją!

Įvedęs duomenis gausi SMS žinutę su 6-ių
skaitmenų kodu. Kodą įvesk į mobiliąją programėlę.

Sukurk „MobileSCAN“ PIN kodą, kurį naudosi
prisijungimui ir mokėjimams patvirtinti mobiliojoje
programėlėje ir interneto banke.

Daugiau
galimybių

Atsakyk į kelis svarbius klausimus apie save:
šalį, kurioje moki mokesčius, pajamų šaltinius
ir kt.
Patvirtink, kad perskaitei taisykles ir sąlygas,
ir sutik su jomis.

Laikas nuotraukai!
Patvirtink prieigą prie savo fotoaparato
ir mikrofono.

Nufotografuok šias nuotraukas:
Asmenukę su savo priekine telefono kamera.
Asmenukę su atverstu pasu arba asmens
tapatybės kortele.

Savo paso pagrindinį puslapį arba abi asmens
tapatybės kortelės puses.
Kad tai vyktų sklandžiai, įsitikink:

- Ar patalpoje yra geras apšvietimas, kad gautum aukštos kokybės
nuotraukas.

- Ar visas tavo identiﬁkavimo dokumentas telpa į paveikslėlį.
Būk atsargus ir pirštais neuždenk jokios dokumente esančios
informacijos. Dar kartą primename, kad rekomenduojame nuvalyti
fotoaparato objektyvą.

Daugiau
galimybių

Štai ir viskas, ačiū! Kai tik užpildysi paraišką, gausi
SMS žinutę, patvirtinančią, kad gavome tavo
paraišką.
Luktelk, kol tavo paraiška bus patvirtinta.
Po patvirtinimo gausi:
SMS žinutę, patvirtinančią, kad tavo paraiška
buvo sėkminga.
SMS žinutę su vartotojo vardu ir laikinu
slaptažodžiu, kuris bus naudojamas pirmą
kartą prisijungiant prie interneto banko.

Kelis el. laiškus su naudinga informacija apie
naudojimąsi banko paslaugomis.
Banko kortelę gausi paštu per 1 savaitę.

Sveikiname tapus
„Citadele“ klientu!

Gali pradėti naudotis mūsų paslaugomis, prisijungti
prie programėlės ir interneto banko, atlikti mokėjimus
ir kreiptis dėl bet kokių kitų dominančių paslaugų.

Daugiau
galimybių

