MOBILUSIS
ELEKTRONINIS
PARAŠAS
Tai įprasto parašo elektroninis
atitikmuo, suteikiantis galimybę
saugiai pasirašyti elektroninius
dokumentus juridinę galią
turinčiu parašu.

Patogu – nereikia slaptažodžių
kortelių ar kodų generatorių.
Paprasta – prie įvairių sistemų internete
prisijungsite greitai ir lengvai.
Saugu – jūsų m. parašas yra apsaugotas
specialiu pasirašymo sPIN kodu.

M. PARAŠO NAUDOJIMAS
Su m. parašu saugiai prisijungsite prie:

elektroninės
bankininkystės

įvairių savitarnos
portalų

viešųjų įstaigų
sistemų

dokumentų
pasirašymo sistemų

Daugiau informacijos, kur galite panaudoti m. parašą, rasite www.telia.lt/m-parasas.

KAIP APSAUGOTI SAVO M. PARAŠĄ?
• sPIN kodai skirti jūsų asmeniniam naudojimui – visada laikykite kodus paslaptyje ir jokiu būdu
neatskleiskite kitiems asmenims;
• sPIN kodus stenkitės įsiminti – nusprendę užsirašyti, nelaikykite kartu su telefonu;
• nedelsdami pasikeiskite sPIN kodus, jei įtariate, kad jis tapo žinomas kitiems asmenims;
• nenaudokite itin paprastų sPIN kodų (pvz., 1234);
• praradę SIM kortelę, bet kuriuo paros metu skambinkite trumpuoju numeriu 1817 arba +370 641 81817
(skambinant iš užsienio) – jūsų kortelė bus užblokuota, o m. parašas apsaugotas nuo neteisėto naudojimo.

KIEK KAINUOJA M. PARAŠAS?
Lietuvoje:

Užsienyje:

Vienkartinis įjungimo mokestis – 0,30 Eur.
M. parašo paketo mokestis – 0,50 Eur/mėn.

Už kiekvieną operaciją papildomai mokėsite kaip už SMS
žinutę pagal pasirinkto operatoriaus tarptinklinio ryšio tarifą.
Paprastai vienai operacijai prireikia dviejų SMS žinučių.

M. parašo paslaugos mokesčiai įtraukiami į abonento mėnesio sąskaitą už „Telia“ paslaugas. Mokesčiai nurodyti su PVM.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Paslaugos galiojimo laikotarpis – 5 metai. Dėl padidinto saugumo įvesti sPIN1 ir sPIN2 kodai. Juos rasite
nutrynę apsauginę juostelę nuo naujai gautos SIM kortelės. Būkite atidūs ir nesumaišykite su PIN kodu.
Kam naudojami ir kuo skiriasi sPIN1 nuo sPIN2:
• sPIN1 – 4-ių skaitmenų kodas, naudojamas klientui prisijungiant prie elektroninės svetainės.
• sPIN2 – 5-ių skaitmenų kodas, naudojamas klientui pasirašant. Labai svarbu atidžiai stebėti kurio sPIN
kodo prašo įvesti telefone.
sPIN1 ir sPIN2 kodus galite keisti patys. Kartu su nauja SIM kortele, jūsų telefone atsiras speciali funkcija,
leidžianti tai atlikti. Daugiau informacijos: www.telia.lt/m-parasas.

KĄ DAR SVARBU ŽINOTI?
3 kartus neteisingai suvedus sPIN1 arba sPIN2 kodus jie bus užblokuoti. Juos atblokuoti ir pasikeisti galėsite
naudodami sPUK kodą. Jei neprisiminsite sPUK kodo, norėdami toliau naudotis mobilaus elektroninio
parašo paslauga, reikės pasikeisti SIM kortelę. Tokiu atveju bus pritaikytas SIM kortelės mokestis.

