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1.

PRIJAVA V DBS NET

1. V internetni brskalnik vpišite naslov www.dbs.si, nato v desnem kotu zgoraj kliknite na izbor
»SPLETNA BANKA« in v spustnem meniju izberete način prijave:
 DBS NET – Prijava z Rekono.
2. Prijavo v spletno banko lahko opravite tudi tako, da v internetni brskalnik vpišete naslov
https://dbsnet.dbs.si/.

1.1. PRVA PRIJAVA Z REKONO
Po kliku na gumb »Prijava z Rekono« boste preusmerjeni na spletno stran ponudnika storitve Rekono,
kjer si ustvarite vaš Rekono uporabniški račun s klikom na gumb »Ustvari račun«.
POZOR! Uporabniki, ki ste si Rekono uporabniški račun v preteklosti že ustvarili, na tem koraku vnesete
le vaše Rekono prijavne podatke, kliknete na gumb »Prijava« in postopek nadaljujete po navodilih v
točki 1.1.1.
Koraki za kreiranje Rekono računa:
1. Vnesite vaš osebni elektronski naslov, ki ga boste uporabljali za vsako nadaljnjo prijavo v
spletno ali mobilno banko, ter nadaljujte postopek.
POZOR! Uporabite osebni elektronski naslov, saj si ustvarjate osebno elektronsko identifikacijsko
sredstvo.
2. Vpišite geslo, ki ga boste uporabljali ob prijavi (sledite navodilom za nastavitev gesla) in vnos
potrdite.
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3. Vnesite vašo osebno številko mobilnega telefona in vnos potrdite.
POZOR! Pri prijavah in avtorizaciji plačil v spletni ali mobilni banki boste na vneseno mobilno
številko prejemali enkratne kode.
4. Vpišite potrditveno kodo, ki ste jo ravnokar prejeli na vnesen elektronski naslov, in nadaljujte
postopek.
5. Iz prejetega SMS-sporočila prepišite enkratno kodo SMS, ki ste jo prejeli na vneseno številko
mobilnega telefona ter nadaljujte registracijo.
6. Na naslednjem koraku prejmete »KODO PUK ZA PONASTAVITEV GESLA«.
PUK-kodo si obvezno shranite ali prepišite na varno mesto, saj jo boste potrebovali za nadaljevanje
postopka. PUK-kodo boste potrebovali tudi v postopku ponastavitve gesla v primeru, da geslo pozabite.
7. V skladu z navodili na naslednjem koraku zapišite 'RAZUMEM' in nadaljujte postopek.
8. V kolikor razpolagate s kvalificiranim digitalnim potrdilom, lahko tega vključite v vaš Rekono račun.
V Rekono profilu lahko registrirate tudi vaše osebno kvalificirano digitalno potrdilo. Na koraku za
registracijo digitalnega potrdila izberite »Registriraj digitalno potrdilo«. Izbrano digitalno potrdilo
potrdite.

V kolikor digitalnega potrdila nimate ali pa ga želite registrirati kasneje, izberite možnost »Nimam
digitalnega potrdila«.
9. Dodajte osebne podatke v obliki, kot so zabeleženi na Finančni upravi Republike Slovenije.
Ob registraciji Rekono računa vnesete naslednje osebne podatke: Ime, Priimek, Davčna številka,
Datum rojstva in Naslov stalnega prebivališča. Vnos potrdite s klikom na gumb »Dodaj osebne
podatke«.
Vnašajte točne podatke, saj je sistem Rekono povezan s sistemom FURS in sistemom banke, kjer
se preverja tudi pravilnost vnesenih podatkov.
10. Usmerjeni na stran za izbor načina prijave. Izberite »POŠLJI SMS«.

11. Omogočite storitvam DBS d. d. dostop do vaših Rekono podatkov s klikom na gumb »Dovolim«.
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12. V naslednjem koraku ste preusmerjeni v sistem banke, preko katerega povežete vaš Rekono račun
s pooblastili za dostop do spletne banke. Izberite gumb »Nisem uporabnik«.

13. Vpišite referenčno številko, ki ste jo prejeli na vaš elektronski naslov ob oddaji zahteve za
aktiviranje dostopa do spletne banke, ter s klikom na gumb »PREVERI KODO« preverite vpisano
kodo. Prejeto sporočilo vsebuje zadevo »Referenčna številka Rekono«.

14. Na GSM-številko, ki ste jo sporočili banki, boste prejeli avtorizacijsko kodo, ki jo prepišete v za to
namenjen okvirček ter vpisano kodo preverite s klikom na gumb »PREVERI SMS KODO«.

S tem korakom je postopek registracije zaključen in boste samodejno preusmerjeni na vstopno stran za
prijavo v elektronsko banko s prijavnim sredstvom Rekono.
S strani sistema Rekono boste na vaš elektronski naslov prejeli tudi sporočilo o dvigu nivoja zaupanja v
vašo Rekono osebno identifikacijsko sredstvo na visoko.
Po uspešno zaključeni povezavi vašega Rekono računa s pooblastili za vstop v spletno
banko vse vaše bodoče prijave v spletno banko izvajate z Rekono prijavnim sredstvom na
način, ki je opisan v točki 1.1.2.
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1.1.1. Prva prijava z Rekono – novi uporabniki, ki imate že ustvarjen Rekono uporabniški
račun
1. Vpišite vaše Rekono prijavne podatke (uporabniško ime in geslo) in kliknite na gumb »Prijava« .
2. V naboru registriranih prijavnih mehanizmov izberite željeni način prijave.
V naboru prijavnih mehanizmov izbirate med različnimi možnostmi (SMS, digitalno potrdilo,
enkratna koda, DBS kalkulator oziroma OTP generator), ki ste jih določili ob kreiranju Rekono
uporabniškega profila. Načini prijave so podrobneje opisani v točki 1.1.2, 3. korak.

3. Omogočite storitvam DBS d. d. dostop do vaših Rekono podatkov s klikom na gumb »Dovolim«.
4. V naslednjem koraku ste preusmerjeni v sistem banke, preko katerega povežete vaš Rekono račun
s pooblastili za dostop do spletne banke. Izberite gumb »Nisem uporabnik«.

5. Vpišite referenčno številko, ki ste jo prejeli na vaš elektronski naslov ob oddaji zahteve za
aktiviranje dostopa do spletne banke, ter s klikom na gumb »PREVERI KODO« preverite vpisano
kodo. Prejeto sporočilo vsebuje zadevo »Referenčna številka Rekono«.
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6. Na GSM-številko, ki ste jo sporočili banki, boste prejeli avtorizacijsko kodo, ki jo prepišete v za to
namenjen okvirček ter vpisano kodo preverite s klikom na gumb »PREVERI SMS KODO«.

S tem korakom je postopek registracije zaključen in boste samodejno preusmerjeni na vstopno stran za
prijavo v elektronsko banko s prijavnim sredstvom Rekono.
S strani sistema Rekono boste na vaš elektronski naslov prejeli tudi sporočilo o dvigu nivoja zaupanja v
vašo Rekono osebno identifikacijsko sredstvo na visoko.
Po uspešno zaključeni povezavi vašega Rekono računa s pooblastili za vstop v spletno
banko vse vaše bodoče prijave v spletno banko izvajate z Rekono prijavnim sredstvom na
način, ki je opisan v točki 1.1.2.
1.1.2. Vsaka nadaljnja prijava z Rekono
1. Ob vstopu v spletno banko izberite gumb »Prijava z Rekono«.
2. Vpišite elektronski naslov in geslo, ki ste ga določili pri kreiranju Rekono računa ter izberite gumb
»Prijava«.
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3. V naboru registriranih prijavnih mehanizmov izberite željeni način prijave.
V naboru prijavnih mehanizmov izbirate med različnimi možnostmi (SMS, digitalno potrdilo,
enkratna koda, DBS kalkulator oziroma OTP generator, OnePass prijava), ki ste jih določili ob
kreiranju Rekono uporabniškega profila. V nadaljevanju so podrobneje opisani načini prijave.

1. način prijave: »POŠLJI SMS«
Na vaš mobilni telefon boste prejeli enkratno varnostno kodo, ki jo vnesete v polje »Enkratna koda« in
kliknete na gumb »Naprej«. V kolikor so prijavni podatki pravilni, ste usmerjeni v spletno banko.
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2. način prijave: »DIGITALNO POTRDILO«
Odpre se okno z vašim digitalnim potrdilom, ki ga imate nameščenega v vašem brskalniku in
prijavljenega v Rekono profil. Po potrditvi digitalnega potrdila in v kolikor so prijavni podatki pravilni,
ste usmerjeni v spletno banko.

3. način prijave: »ENKRATNA KODA«
V tem primeru je potrebno predhodno iz trgovine mobilnih aplikacij naložiti aplikacijo Rekono OnePass,
ki si jo aktivirate in z izbrano storitvijo povežete s pomočjo navodil v vašem Rekono uporabniškem
profilu. Po uspešni aktivaciji navedene mobilne aplikacije vam je ta način prijave na razpolago pri
dostopu do izbrane storitve.
Odpre se okno za vnos enkratne kode, ki jo prikazuje aplikacija Rekono OnePASS. Kodo prepišete in v
kolikor so prijavni podatki pravilni, ste usmerjeni v spletno banko.
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4.

način prijave: »DBS KALKULATOR«

Odpre se okno za vnos enkratne kode. Potrebujete OTP generator, ki ste ga prejeli s strani DBS, ter
vašo plačilno kartico – v pomoč pri uporabi kartice so za vas na zaslonu prikazani podatki o
transakcijskem računu in delno maskirani številki vaše plačilne kartice pri DBS, ki jo vstavite v OTP
generator. Na OTP generatorju izberete tipko »P« in prepišite pozivno številko iz zaslona. Vnesete PINkodo izbrane kartice. Izpisano SecureCode-številko vnesete v polje »Enkratna koda« in kliknete na gumb
»Naprej«. V kolikor so prijavni podatki pravilni, ste usmerjeni v spletno banko.

5. način prijave: »OnePass prijava«
V tem primeru je potrebno predhodno iz trgovine mobilnih aplikacij naložiti aplikacijo Rekono OnePass,
ki si jo aktivirate in z izbrano storitvijo povežete s pomočjo navodil v vašem Rekono uporabniškem
profilu. Po uspešni aktivaciji navedene mobilne aplikacije vam je ta način prijave na razpolago pri
dostopu do izbrane storitve.
Ta način omogoča prijavo s potisnim sporočilom, za katero ne potrebujete prepisovati enkratnih kod. V
Rekono OnePASS aplikaciji potrdite potisno sporočilo (enkratna koda se varno generira v sami aplikaciji)
in v kolikor so prijavni podatki pravilni, ste usmerjeni v spletno banko.
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1.1.3. Rekono uporabniški račun
Rekono uporabniški račun ali Rekono je rešitev za zanesljivo in varno preverjanje ter centralno
upravljanje elektronskega identifikacijskega sredstva posameznika oz. posameznice, s katero lahko
uporabnik vstopi v spletno banko, saj služi kot elektronska identifikacija uporabnika pri komuniciranju
prek elektronske in mobilne banke.
Dodatne
informacije
glede
https://www.rekono.si/sl/domov/.

rešitve

rekono

so

dosegljive

na

spletni

strani:

Vse naknadne spremembe v Rekono uporabniškem računu in dovoljenja za dostop do storitev Rekono
uporabnik ureja preko prijave v Rekono, s klikom na gumb »My rekono Profile« na spletni strani:
https://idp.rekono.si/IdP-RM-Front/index.htm. Nekatere spremembe, ki jih uporabnik ureja v Rekono
uporabniškem računu, so:
- pozabljeno geslo in sprememba gesla,
- elektronski naslov,
- številka mobilnega telefona,
- osebni podatki,
- dodajanje in odstranjevanje prijavnih mehanizmov (digitalno potrdilo, Rekono OnePass, DBS
OTP generator).

2.

ODJAVA IZ DBS NET-a

1. Ko zaključite z delom prek spletne poslovalnice DBS NET, kliknite na izbor »ODJAVA«, ki se nahaja
na dnu osnovnega menija.

3.

OPRAVLJANJE STORITEV PREK DBS NET-a

3.1. PREGLED RAČUNA
1. V kolikor uporabljate spletno banko na več transakcijskih računih in do teh dostopate z istim
prijavnim sredstvom, se vam ob vstopu v DBS NET odpre stran »POOBLASTILA NA RAČUNIH«.
2. S klikom na številko računa se odpre stran s pregledom izbranega računa.
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3. Na












maski imate vpogled v:
izbrani račun,
datum odprtja,
status računa,
število nezapadlih nalogov,
število zavrnjenih nalogov,
število rezervacij,
število prejetih e-računov,
število neprebranih obvestil banke,
datum zadnje spremembe (v tabeli),
stanje na računu (v tabeli),
elektronski naslov vašega osebnega skrbnika.

4. S klikom na ikono
lahko izvedete izpis prometa za izbrani račun (možni načini izpisa prometa so
opisani v poglavju 4.).
3.1.1. PODROBNEJŠI PREGLED RAČUNA
1. V glavnem meniju kliknite na »VALUTNI RAČUNI«.
2. V pregledu valutnih računov se za posamezni pregled izpišejo naslednji podatki:
 valuta,
 status,
 stanje,
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znesek limita,
rezervacije,
razpoložljivo stanje,
datum poteka limita (limit velja do).

3. S klikom na ikono
lahko izvedete izpis prometa za izbrano valuto (možni načini izpisa prometa
so opisani v poglavju 4.).
4. Pregled rezervacij – s klikom na povezavo »Pregled rezervacij« se odpre stran s prikazom
rezervacij po uporabi plačilne kartice Activa Maestro in rezervacij iz naslova izvršb. Stran omogoča
on-line vpogled v transakcije, ki ste jih opravili s plačilno kartico Activa Maestro (dvigi gotovine na
bankomatih, plačila na POS terminalih), a še niso bile poknjižene, ter vpogled v sredstva za sklepe
sodišč, Davčne uprave in ostalih institucij.
3.1.2. PREGLED PROMETA PO PLAČILNI KARTICI ACTIVA MASTERCARD
1. S klikom na izbor »PLAČILNE KARTICE« dostopate do prikaza prometa po plačilni kartici Activa
MasterCard. V tej maski lahko pregledujete avtorizacije, nezapadli in zapadli promet za vse plačilne
kartice na računu ali za posamezno kartico Activa MasterCard. Zapadli promet se prikazuje za zadnje
tri datume bremenitve.
Pod izbrano kartico se izpišejo podrobnosti o izbrani kartici: odobreni limit porabe, porabljena
sredstva, razpoložljiva sredstva.
Pojasnilo pojmov:
Avtorizacija – transakcija, opravljena s plačilno kartico, za katero banka še ni prejela prometa od
prodajnega mesta. Prikazana je v tabeli nezapadlega prometa, kjer je zapisana v rdeči barvi.
Nezapadli promet – še ne obračunan promet.
Zapadli promet – obračunan promet oz. promet, za katerega je uporabnik obremenjen na
prikazani datum bremenitve.
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2. Prikazani promet je moč izpisati v obliki, primerni za tiskanje. To storite tako, da najprej izberete
povezavo »Oblika za tisk« in nato kliknete na ikono

.

3.1.3. PREGLED STORITEV NA RAČUNU
1. Za pregled storitev na računu (plačilna kartica, limit, čeki itd.) kliknite v meniju na izbor
»STORITVE«. Stran omogoča pregled storitev, ki ste jih naročili preko DBS NET-a.

v.20200706
Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

Oddelek sodobnih plačilnih poti, tel. št.: (01) 47 27 444

12

2. V tabeli »Pregled storitev naročenih prek DBS NET-a v zadnjih treh mesecih« s klikom na
ikono
izvedete podrobnejši pregled storitve (pri vsaki storitvi je naveden datum in status
naročila, ostali podatki se razlikujejo glede na vrsto storitve).

4.

IZPIS PROMETA

4.1. HITRI IZPIS PROMETA
1. S klikom na »IZPIS PROMETA« v glavnem meniju pregledujete promet za izbrano preteklo obdobje
(10 dni, en, dva ali tri mesece). Stran omogoča pregled celotnega prometa, samo prilivov ali samo
odlivov.
2. S klikom na »Prikaži« se izpiše promet za izbrano obdobje in ostale izbrane kriterije.
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3. Na dnu prikazanega prometa je možno s klikom na povezavo »Oblika za tisk« promet natisniti, s
klikom na povezavo »Excel« ali»ISO20022« pa promet izvoziti v izbrani format.
4.1.1. IZPIS POTRDILA O IZVEDENI TRANSAKCIJI
Za vsako plačilo, ki ste ga opravili prek DBS NET-a, lahko izpišete »POTRDILO O IZVEDENI TRANSAKCIJI«.
1. Na maski »Izpis prometa« ali »Izpis prometa po kriterijih« kliknite na »Znesek« plačila, za
katerega želite izpisati »POTRDILO O IZVEDENI TRANSAKCIJI«.
POZOR! Dokler nalog za plačilo ni dokončno obdelan, si lahko izpišete le »Potrdilo o prejemu
naloga«.
2. S klikom na povezavo »Oblika za tisk« potrdilo o plačilu izpišete v obliki, primerni za tiskanje.
4.1.2. POŠILJANJE REKLAMACIJ
1. S klikom na »Reklam. št.«, ki se nahaja pod posameznim zneskom transakcije, se vam odpre
okno za vnos reklamacijskega zahtevka. Po opisanem postopku lahko banki preko sistema spletnega
bančništva pošljete pripombo oz. vprašanje, vezano na določeno transakcijo.

2. Vnosna polja:
»Št. za reklamacijo« - program ponudi reklamacijsko številko. Polje preskočite.
»Vaše pripombe operaterju« - v polje vpišite pripombo ali zastavite dodatno vprašanje, vezano
na izbrano prometno postavko.
»Odgovor banke« - samodejno je izbrana možnost, da boste odgovor banke prejeli v vaš
nabiralnik obvestil banke. V kolikor odgovora banke ne želite prejeti, izberite možnost »Ne želim
odgovora«.
3. Vnos potrdite s klikom na gumb »Pošlji«. Izpiše se vam potrdilo o uspešnosti vnosa reklamacije.
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4.1.3. DVOSMERNA KOMUNIKACIJA Z BANKO PREKO SISTEMA SPLETNEGA BANČNIŠTVA
1. Preko sistema za dvosmerno komunikacijo z banko lahko morebitna vprašanja naslovite neposredno
na vašega osebnega skrbnika preko izbire »PREGLED RAČUNA« (kjer izberete elektronski naslov
vašega osebnega skrbnika), ali pa vprašanje posredujete v obliki reklamacijskega zahtevka oz. preko
izbire »PRIPOMBE IN MNENJA.
V vseh naštetih primerih se odpre sporočilno okno, v katerega vpišete zadevo ter vaše sporočilo.
Sporočilo oddate s klikom na gumb »Pošlji«.
2. Banka vam odgovor posreduje neposredno v predal vaše spletne banke. Odgovor banke je razviden
v meniju »PREGLED RAČUNA«/»Nova sporočila«.
Sporočila banke in celoten arhiv komunikacije z banko vam je na razpolago preko izbire »OBVESTILA
BANKE« v osnovnem meniju (opisano v točki 8.).

4.2. IZPIS PROMETA PO KRITERIJIH
1. Na pregledu prometa po kriterijih lahko izpišete prilive in odlive skupaj, izberete lahko samo prilive
ali samo odlive in s pomočjo različnih kriterijev izvedete izpis prometa. Promet lahko izpišete za:
1. posamezno valuto,
2. določeno obdobje, ki ne sme biti daljše od 90 dni,
3. posamezni račun,
4. datum valutacije,
5. znesek,
6. podatek za reklamacijo in
7. naziv.
2. S klikom na »Prikaži« se izpiše promet za izbrane možnosti. Izpisati je mogoče 10, 25, 50 in 2000
zapisov.
3. Rezultati poizvedbe se izpišejo v tabelo prometa, ki se nahaja pod kriteriji izpisa. V primeru, ko
število zadetkov presega izbrano število zadetkov na stran, se rezultati izpišejo na več oštevilčenih
straneh, do katerih dostopate s klikom na povezavo »Naslednja stran«.
4. Na dnu prikazanega prometa je možno s klikom na povezavo »Oblika za tisk« promet natisniti, s
klikom na povezavo »Excel« ali »ISO 20022 XML« pa promet izvoziti v izbrani format.

4.3. PREGLED IZPISKOV
1. S klikom na »PREGLED IZPISKOV« v glavnem meniju dostopate do strani za pregled izpiskov
prometa, kjer se samodejno pokažejo izpiski za tekoče leto.
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2. S klikom na povezavo »Pregled izpiska« se odpre izpisek v obliki, primerni za tiskanje. Izpisek
natisnete s klikom na ikono

.

3. Možnosti v obliki gumbov na dnu seznama prikazanih izpiskov vam olajšajo upravljanje prejetih
izpiskov, in sicer:
»Izberi vse« - z izbiro označite vse izpiske v okviru izbranega pregleda.
»Odznači vse« - z izbiro odznačite predhodno izbrane izpiske.
»Prikaz za tisk izbranih izpiskov« - omogoča prikaz izpiskov, ki ste jih izbrali za izpis.
»Izvoz ISO izbranih izpiskov« - omogoča izvoz izpiskov v ISO 20022 obliki za nadaljnjo
obdelavo.

4. Z odprtjem želenega izpiska je prikazan podroben pregled prometa v breme in dobro računa ter
stanje na računu za izbrani mesec. Ločeno je prikazan tudi povzetek obračuna nadomestil.
4.4. OBRAČUNANA NADOMESTILA (SAMO ZA OSEBNE RAČUNE)

1. S klikom na »Obračun nadomestil« v glavnem meniju dostopate do informacij o obračunanih
nadomestilih na vašem osebnem računu za preteklo leto. Uporabnik si je dolžan sam zagotavljati
arhiv obračunanih nadomestil, saj banka prikazuje zgolj obračunana nadomestila za preteklo teto,
ne pa tudi arhiva obračunanih nadomestil.
2. Obračun nadomestil vsebuje vsa obračunana nadomestila za storitve, ki so vezane na vaš račun
(vodenje računa, uporaba spletne banke, plačilne transakcije, trajni nalogi, SEPA direktne
obremenitve, plačilne transakcije s kartico z odloženim plačilom in druga nadomestila).
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5.

PLAČILA IN PRENOSI

3. Funkcionalnost »PLAČILA IN PRENOSI« vam omogoča dostop do posameznih plačilnih obrazcev in
do imenika plačil. Stran vam s kratkimi opisi olajša uporabo posamezne funkcionalnosti.
4. V glavnem meniju »PLAČILA IN PRENOSI« lahko izberete:
 paketni prenos (velja samo za račune s.p. in društev),
 univerzalni plačilni nalog,
 interni nalog,
 menjavo valut,
 nakazilo v tujino,
 imenik plačil.
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5.1. PAKETNI PRENOS (IZBIRA JE NA VOLJO SAMO NA RAČUNIH S.P. IN DRUŠTEV)
5.1.1. UVOZ PAKETA
1. V glavnem meniju, v sklopu »PLAČILA IN PRENOSI«, izberete »PAKETNI PRENOS«. Ta funkcionalnost
vam omogoča uvoz paketa nalogov. Paket nalogov uvozite iz datoteke v ISO20022 XML formatu.
2. S klikom na gumb »Prebrskaj« (ang. Browse) poiščite datoteko, ki jo želite uvoziti.
3. V odprtem okencu izberite želeno datoteko in kliknite na gumb »Odpri« (ang. Open).
4. Na strani za paketni prenos nalogov kliknite na gumb »Pošlji«.

5. Po





uspešnem prenosu datoteke se izpišejo naslednji podatki:
datum in ura prenosa,
skupno število in skupni znesek nalogov v paketu,
število napačnih nalogov,
število pravilnih nalogov.

Paket s plačili je potrebno dodatno avtorizirati po navodilih, ki se vam izpišejo v naslednjem koraku.
Uporabniki, ki se v elektronsko banko prijavljate z Rekono prijavnim sredstvom opravite avtorizacijo s
pomočjo SMS kode, ki jo prejmete na vašo številko mobilnega telefona, uporabniki generatorja enkratnih
gesel pa avtorizacijo opravite s pomočjo funkcije Podpis+ na generatorju enkratnih gesel.
POZOR! Pri nalogih nad 15.000,00 EUR se zahteva vnos podatkov o prebivališču oz. sedežu
prejemnika. Vsak nalog nad omenjeno višino bo zato ob uvozu paketa označen z napako.
Tak nalog iz nezapadlih nalogov prikličete in dopolnite z manjkajočimi podatki ter potrdite vnos.
5.1.2. PREGLED PAKETA NALOGOV
1. S klikom na povezavo »Pregled paketa« dostopate do strani za pregled paketa, kjer se izpišejo
nalogi iz pravkar uvoženega paketa. Na tem pregledu imate možnost podpisati vse naloge v paketu,
in sicer tako, da najprej označite naloge in nato kliknete na gumb »Podpiši«.
2. S klikom na povezavo »Pregled paketa – nalogi z napako« dostopate do strani za pregled paketa,
kjer se izpišejo nalogi iz pravkar uvoženega paketa, ki so označeni z napako.
5.1.3. POPRAVLJANJE UVOŽENIH NALOGOV
1. Dokler nalog za plačilo ni prenesen v centralni sistem, ga lahko popravite, dopolnite ali celo izbrišete.
Nalog popravite oz. dopolnite tako, da na pregledu nezapadlih nalogov kliknete na transakcijski
račun prejemnika. Na prikazanem nalogu izvedete želene popravke. Popravljen nalog ponovno
pošljete v plačilo.
POZOR! V primeru, da plačila izbranemu prejemniku nimate shranjenega v imeniku plačil, bo sistem
nalog obravnaval kot neobičajen nalog, zaradi česar je potrebno dodatno opraviti še avtorizacijo.
Uporabniki, ki se v elektronsko banko prijavljate z Rekono prijavnim sredstvom opravite avtorizacijo
s pomočjo SMS kode, ki jo prejmete na vašo številko mobilnega telefona uporabniki generatorja
enkratnih gesel pa avtorizacijo opravite s pomočjo funkcije Podpis+ na generatorju enkratnih gesel.
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2. V primeru, da uvozna datoteka vsebuje nepravilno skupno vsoto nalogov v paketu ali nepravilen
transakcijski račun nalogodajalca, se ob uvozu paketa nalogov izpiše napaka. Paketni prenos se pri
tem prekine.
Uvozno datoteko je potrebno ustrezno popraviti in jo ponovno uvoziti.
5.1.4. PODPIS PAKETA
1. Naloge podpišete v pregledu nezapadlih nalogov pod izbiro »domačih« ali »tujih«. Vse nepodpisane
in nezapadle naloge podpišete tako, da najprej označite naloge in nato kliknete na gumb »Podpiši«.
Podpis potrdite s klikom na gumb »V redu« (ang. »OK«).
Posamezni nalog podpišete s klikom na ikono »svinčnik v oklepaju« ( ).
2.

Ko je nalog podpisan, ga lahko banka prevzame v obdelavo. Naloge z napako, ki so označeni z
ikono »rdeči križec« ( ), lahko popravite, dopolnite ali izbrišete.

3. Nalogi so na pregledu nezapadlih nalogov vidni, dokler niso knjiženi. Knjiženi nalogi so vidni na
pregledu prometa, od koder si lahko natisnete tudi potrdilo o opravljeni transakciji.

5.2. UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG
1. V glavnem meniju, v sklopu »PLAČILA IN PRENOSI«, izberite »UNIVERZALNO PLAČILO«. Obrazec
lahko uporabljate za vnos domačega ali čezmejnega plačila v evrih oz. za vnos plačila v evrih v
območju SEPA držav.
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2. Pred izpolnitvijo naloga za plačilo si lahko preko povezav nad vnosnim obrazcem pogledate veljavno
Tarifo banke in Urnik obdelave plačil.
3. V prvem delu obrazca, kjer se nahajajo podatki o plačniku (nalogodajalcu), se samodejno izpišeta
naziv in transakcijski račun, iz katerega bo opravljena bremenitev.
4. Vnosna polja:
»Referenca« - vpišite model in sklic plačnika. Na računih fizičnih oseb je referenca plačnika
privzeto zapisana v obliki SI99 in je ni mogoče spremeniti.
»Koda namena« - vnesite kodo namena. Pri tem si lahko pomagate z listo vrednosti iz šifranta
kod namenov.
»Namen/Rok plačila« - vnesite namen plačila.
»Znesek« - vpišite znesek plačila, pri čemer stotine ločite z vejico (npr. znesek 1.100,22 EUR
vpišete tako, da vnesete 1100,22).
»Datum plačila« - na delovni dan do 15.30 ure program ponudi tekoči datum. V polje lahko
vnesete datum z valuto vnaprej. V tem primeru čaka nalog na obdelavo v nezapadlih nalogih
do valute plačila.
Pri nakazilu na transakcijske račune, ki se vodijo v DBS, se po 15.30 uri izpiše opozorilo, da je
nakazilo mogoče opraviti tudi s tekočim datumom valute. V primeru slednje izbire, se opozorilo
potrdi, v nasprotnem primeru pa zavrne.
»BIC banke prejemnika (Bank Identifier Code)« - vpišite BIC kodo (bančna identifikacijska
koda) banke, pri kateri ima prejemnik plačila odprt račun. Polje lahko tudi preskočite, saj se
podatek samodejno napolni ob vnosu računa prejemnika.
»IBAN« - vpišite račun prejemnika.
Račune pravnih oseb, odprte pri slovenskih bankah, lahko poiščete v registru transakcijskih
računov, in sicer s klikom na gumb »Poišči«. Račun poiščete tako, da v polje »naziv« vnesete
en del naziva pravne osebe in vnos potrdite s klikom na gumb » Išči« (pri tem vam register
ponudi največ 50 zadetkov).
»Referenca« - vpišite model in sklic prejemnika sredstev.
Izpolnite podatke o prejemniku sredstev (naziv, naslov, kraj), če se le ti niso samodejno napolnili
ob vnosu računa.
»Nujno« - na obrazcu imate možnost označiti, da gre za nujni nalog. Uporaba je smiselna za
nujna plačila (POZOR! V primeru nujnega naloga se zaračuna višja provizija.).
»SEPA plačilo« - polje se samodejno izpolni v primeru, da vneseni podatki ustrezajo pogojem
SEPA (pogoji se preverjajo samo v primeru nakazila izven Slovenije).
»Vpis naloga v imenik plačil« - vneseni nalog lahko s klikom v kvadratek shranite v imenik plačil.
V kolikor pogosto opravljate plačila istemu prejemniku, vam priporočamo, da nalog ob prvem
vnosu shranite v imenik plačil in pri vsakem nadaljnjem nakazilu taistemu prejemniku uporabite
kar predlogo plačila, da vam podatkov ne bo potrebno ponovno vnašati.
»Ime predloge« - vpišite ime predloge plačila, pod katerim bo predloga shranjena v imenik plačil.
5. Vnos potrdite s klikom na gumb »Potrdi«.
6. Na ekranu se izpišejo vneseni podatki. Priporočamo, da podatke ponovno pregledate. S klikom na
gumb »Popravi podatke« lahko vnesene podatke še vedno popravite. V kolikor so podatki točni,
vnos potrdite s klikom na gumb »Pošlji plačilo«.
POZOR! V kolikor izbranega prejemnika nimate v vašem imeniku plačil, je potrebno plačilo dodatno
avtorizirati, na kar ste tudi opozorjeni v spodnjem delu pregledne strani.
Avtorizacijo opravite s pomočjo SMS kode, ki jo prejmete na vašo številko mobilnega telefona
(enkratno geslo, ki ga prejmete na prednastavljeno GSM-številko v Rekonu uporabniškem profilu),
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medtem ko uporabniki generatorja enkratnih gesel avtorizacijo opravite s pomočjo funkcije Podpis+
(enkratno geslo, ki ga določi generator enkratnih gesel ob vnosu parametrov transakcije). Oba
postopka sta podrobneje predstavljena v nadaljevanju.
Avtorizacija s pomočjo SMS kode (Rekono uporabniki)
Za dokončni vnos naloga potrebujete avtorizacijsko kodo, ki jo prejmete na vašo GSM-številko s
klikom na gumb »Pošlji SMS«. Prejeto 8-mestno enkratno geslo prepišete v polje »SECURECODE«
in vnos naloga zaključite s klikom na gumb »Potrdi in pošlji plačilo«. Navodila za pridobitev
avtorizacijske kode so zapisana na avtorizacijskem ekranu.

7. Zavrnjene naloge oz. naloge z napako, ki so označeni z , je mogoče pregledovati v pregledu
nezapadlih nalogov. Te naloge lahko s klikom na št. računa prejemnika odprete, popravite in
ponovno pošljete v plačilo, s klikom na ikono
pa jih lahko tudi izbrišete.
5.2.1. PODPIS NALOGA (VELJA SAMO ZA RAČUNE S.P. IN DRUŠTVA)
Po potrditvi naloga je nalog potrebno še podpisati v pregledu nezapadlih nalogov pod izbiro »domačih«
ali »tujih«. Vse nepodpisane in nezapadle naloge podpišete tako, da najprej označite naloge in nato
kliknete na gumb »Podpiši«. Podpis potrdite s klikom na gumb »V redu« (ang. »OK«).
Posamezni nalog podpišete s klikom na ikono »svinčnik v oklepaju« ( ).
Ko je nalog podpisan, ga lahko banka prevzame v obdelavo. Naloge z napako, ki so označeni z ikono
»rdeči križec« ( ), lahko popravite, dopolnite ali izbrišete.
Nalogi so na pregledu nezapadlih nalogov vidni, dokler niso knjiženi. Knjiženi nalogi so vidni na pregledu
prometa, od koder si lahko natisnete tudi potrdilo o opravljeni transakciji.
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5.3. INTERNI NALOG
1. V glavnem meniju, v sklopu »PLAČILA IN PRENOSI«, izberite »INTERNI NALOG«.

2. Pred izpolnitvijo internega naloga si lahko preko povezav nad vnosnim obrazcem pogledate veljavno
Tarifo banke in Urnik obdelave plačil.
3. Vnosna polja:
»Namen« - vpišite podatke o namenu plačila. V kolikor v imenu druge osebe izvajate nakazilo
(npr. sorodnika itd.), lahko to navedete v tem polju.
»Rok plačila« - program ponudi tekoči datum. V polje lahko vnesete datum z valuto vnaprej. V
tem primeru čaka nalog na obdelavo do datuma plačila na pregledu nezapadlih nalogov.
»Vrsta računa«- v šifrantu računov izberite vrsto računa, kamor boste nakazali sredstva
(transakcijski račun, varčevalni račun ali kreditni račun).
»Račun« - vpišite številko računa prejemnika. V primeru nakazila na varčevalni (obročno
varčevanje, zlata knjižica ipd.) ali kreditni račun, je potrebno v polje vpisati partijo, na katero
želite nakazati sredstva.
»Referenca« - vpišite model in sklic na številko odobritve. V primeru, da prejemnik ne želi imeti
sklica, je potrebno v model (prvi kvadratek v polju »referenca«) vpisati številko 99.
»Ime« - vpišite ime osebe, ki ji nakazujete.
»Naslov« - vnesite naslov osebe, ki ji nakazujete.
»Kraj« - vnesite kraj osebe, ki ji nakazujete.
»Znesek« - vpišite znesek nakazila, pri čemer stotine ločite z vejico (npr. znesek 3.405,22 EUR
vpišete tako, da vnesete 3405,22).
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»Vpis naloga v imenik plačil« - vneseni nalog lahko s klikom v kvadratek shranite v imenik plačil.
V kolikor pogosto opravljate plačila istemu prejemniku, vam priporočamo, da nalog ob prvem
vnosu shranite v imenik plačil in pri vsakem nadaljnjem nakazilu taistemu prejemniku uporabite
kar predlogo plačila, da vam podatkov ne bo potrebno ponovno vnašati.
»Ime predloge« - vpišite ime predloge plačila, pod katerim bo predloga shranjena v imenik plačil.
4. Vnos potrdite s klikom na gumb »Potrdi«. Na ekranu se vam izpišejo vneseni podatki. Priporočamo,
da podatke ponovno pregledate. S klikom na gumb » Popravi podatke« lahko vnesene podatke še
vedno popravite. V kolikor so podatki točni, vnos potrdite s klikom na gumb » Pošlji plačilo«.
5. V kolikor vnašate t.i. neobičajno plačilo, je potrebno nalog dodatno avtorizirati. Postopek avtorizacije
naloga s pomočjo SMS kode (za Rekono uporabnike) ali avtorizacije s pomočjo funkcije Podpis+ (za
uporabnike generatorja enkratnih gesel) je opisan v točki 5.2.
6. Zavrnjene naloge oz. naloge z napako, ki so označeni z , je mogoče pregledovati v pregledu
nezapadlih nalogov. Te naloge lahko s klikom na št. računa prejemnika odprete, popravite in
ponovno pošljete v plačilo, s klikom na ikono
pa jih lahko tudi izbrišete.
7. Uporabniki računov s.p. in društev morajo vnesene naloge tudi podpisati. Postopek je opisan v točki
5.2.1.

5.4. MENJAVA VALUT
1. V glavnem meniju, v sklopu »PLAČILA IN PRENOSI«, izberite »MENJAVA VALUT«. Nalog služi za
opravljanje negotovinske menjave valut na izbranem računu.

2. Pred izpolnitvijo naloga za menjavo valut si lahko preko povezav nad vnosnim obrazcem pogledate
veljavno Tarifo banke, Urnik obdelave plačil in Tečajnico.
3. Menjavo valut prek DBS NET-a lahko izvajate ob delavnikih med 8.00 in 15.00 uro.
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4. Vnosna polja:
»Znesek, ki ga želim zamenjati« - iz izbora vrednosti izberite valuto, ki jo želite zamenjati, in
vnesite znesek, ki ga želite zamenjati. (POZOR! Zamenjate lahko samo valute, ki jih imate na
računu. Dovoljeni skupni znesek menjave valut na TRR v enem dnevu znaša do protivrednosti
10.000,00 EUR. Dnevno je dovoljeno izvesti največ 10 menjav.)
»Po tečaju« - program vam pokaže veljavni nakupni tečaj banke za izbrano valuto (v primeru, da
je znesek, ki ga želite zamenjati, naveden v EUR, je to polje prazno). Veljavno tečajno listo si
lahko ogledate preko povezave »Tečajnica«, ki se nahaja nad obrazcem.
»Znesek, ki ga želim prejeti« - iz izbora vrednosti valut izberite valuto, ki bi jo radi prejeli
(izbirate lahko med valutami, ki so dovoljene na računu).
»Po tečaju« - program vam pokaže veljavni prodajni tečaj banke za izbrano valuto (v primeru, da
je znesek, ki ga želite prejeti, naveden v EUR, je to polje prazno). Veljavno tečajno listo si lahko
ogledate preko povezave »Tečajnica«, ki se nahaja nad obrazcem.
5. Ko je nalog za menjavo valute izpolnjen, ga potrdite s klikom na gumb »Potrdi«. Na ekranu se vam
izpišejo vneseni podatki. V kolikor so podatki točni, vnos potrdite s klikom na gumb » Izvedi
zamenjavo«.
6. Naloge za menjavo valute je do izvršitve mogoče pregledovati v pregledu nezapadlih nalogov, pod
izbiro »tujih«. Napačni nalogi so v pregledu nezapadlih nalogov označeni z rdečim križcem . S
klikom na ikono
napačen nalog izbrišete in izbris potrdite s klikom na gumb »V redu«.
7. Uporabniki računov s.p. in društev morajo vnesene naloge za menjavo valute tudi podpisati.
Postopek je opisan v točki 5.2.1.

5.5. NAKAZILO V TUJINO
5.5.1. VNOS NALOGA
1. Posamezno nakazilo v tujino ali čezmejno plačilo vnesete preko obrazca »NAKAZILO V TUJINO«, ki
vam je na voljo v okviru izbora »PLAČILA IN PRENOSI«. Obrazec uporabljate za plačilo obveznosti v
tujino, za nakazilo tuje valute na račune pravnih ali fizičnih oseb, ki imajo račune pri bankah v
Republiki Sloveniji ter za nakazila višjih zneskov na račune nerezidentov, ki imajo račune odprte pri
bankah v Republiki Sloveniji.
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2. Pred izpolnitvijo naloga za nakazilo v tujino si lahko preko povezav nad vnosnim obrazcem pogledate
veljavno Tarifo banke, Urnik obdelave plačil in Tečajnico.
3. Vnosna polja:
»Datum bremenitve« - na delovni dan do 15.00 ure vam program ponudi tekoči datum.
V polju lahko izberete tudi datum bremenitve vnaprej.
POZOR! V primeru vnosa kritja za nakazilo v tujino z datumom bremenitve vnaprej
bo banka preračun kritja opravila na datum bremenitve računa po takrat veljavnem
tečaju.
»SEPA plačilo« - polje se samodejno izpolni v primeru, da vneseni podatki ustrezajo pogojem
SEPA.
»Nujno« - na obrazcu imate možnost označiti, da gre za nujni nalog. Uporaba je smiselna za
nujna plačila (POZOR! V primeru nujnega naloga se zaračuna višja provizija.).
»Račun« - vnesite račun prejemnika nakazila. Račun vpišite brez presledkov in pomišljajev. Za
države, ki imajo račune v obliki IBAN, vpišite račun v IBAN strukturi.
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»IBAN (International Bank Account Number)« - kljukica v polju »IBAN« preveri, ali je račun
vpisan v formatu IBAN.
»BIC banke (Bank Identifier Code)« - vpišite BIC kodo (bančna identifikacijska koda) tuje
banke, pri kateri ima prejemnik plačila odprt račun. BIC koda banke je obvezen podatek v
primeru nakazila na račune v državah EU.
»Drž. banke (šifra države banke prejemnika)« - vnesite šifro države banke prejemnika. Če
pravilno vnesete BIC kodo banke, se šifra države banke prejemnika avtomatsko izpiše. V kolikor
polje BIC banke ni izpolnjeno, vpišite v polje šifro države banke prejemnika.
Šifro države lahko poiščete s pomočjo šifranta, ki vam je na voljo s klikom na gumb ob polju.
Šifro države banke poiščete tako, da v polje »Država« vnesete ime države (ali samo del imena
države) in iskanje potrdite s klikom na gumb »Poišči« (pri tem lahko izpišete največ 50
zadetkov). Za prenos šifre države banke v nalog za nakazilo v tujino kliknite na ime države.
»Banka« - pri vnosu pravilne bančne identifikacijske kode (BIC banke) se vam podatki v polju
»Banka« samodejno napolnijo. V kolikor polje BIC banke ni izpolnjeno, vpišite v polje čim več
podatkov o banki prejemnika.
»Naziv prejemnika« - vpišite naziv prejemnika plačila.
»Naslov prejemnika« - vpišite naslov prejemnika plačila.
»Kraj prejemnika« - vpišite kraj prejemnika plačila.
»Šifra države« - vnesite šifro države prejemnika sredstev. Državo lahko poiščete s pomočjo
šifranta, ki vam je na voljo s klikom na gumb ob polju. Šifro države banke poiščete tako, da v
polje »Država« vpišete ime države (ali samo del imena države) in iskanje potrdite s klikom na
gumb »Išči« (pri tem lahko izpišete največ 50 zadetkov). Za prenos šifre države banke v nalog
za nakazilo v tujino kliknite na ime države.
»Namen« - vpišite namen nakazila.
»Referenčna številka« - vpišite vašo referenčno številko.
»Znesek« - vpišite znesek nakazila in v polju ob znesku izberite valuto nakazila. Valuto izbirate iz
nabora valut, ki so na menjalniški tečajni listi.
»Instrument« - ponujena vrednost je »Plačilo«, ki je ne morete spremeniti.
»Način plačila« - iz nabora vrednosti lahko izberete »Nakazilo« ali »Ček«.
»Plačnik stroškov« - iz nabora vrednosti lahko izbirate med vrednostmi »Deljeni stroški«,
»Nalogodajalec« ali »Prejemnik«.
 Deljeni stroški – ta vrednost je ponujena vrednost, ki pomeni, da nalogodajalec plača
stroške banke, kateri je predložil nalog, prejemnik pa stroške morebitnih vmesnih bank in
stroške banke, pri kateri prejme plačilo.
POZOR! Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanje elektronskega denarja
in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) je v primeru čezmejnega nakazila potrebno izbrati vrednost
»Deljeni stroški«.
 Nalogodajalec – nalogodajalec prevzame obveznost, da bo poravnal vse stroške nakazila
(stroške banke, ki ji je predložil nalog, stroške morebitnih vmesnih bank in prilivne stroške
končne banke). Stroški se nalogodajalcu odtegnejo iz računa ali pa se mu pošlje bremepis
potem, ko banka nalogodajalca dobi zahtevek od tujih bank in plača te stroške v imenu
nalogodajalca. Znesek, ki ga prejme upravičenec nakazila, je enak znesku, ki ga je vnesel
nalogodajalec.
 Prejemnik - prejemnik prevzame obveznost, da bo poravnal vse stroške nakazila (stroške
banke, kateri je nalogodajalec predložil nalog, stroške morebitnih vmesnih bank in prilivne
stroške končne banke). Znesek, ki ga prejme upravičenec nakazila, je nižji za vse stroške.
»Vpis naloga v imenik plačil« - nalog lahko s klikom v kvadratek shranite v imenik plačil. V
kolikor pogosto opravljate plačila istemu prejemniku, vam priporočamo, da z vsakim plačilom
polnite imenik plačil, da vam podatkov ne bo potrebno ponovno vnašati.
»Ime predloge« - vpišite ime predloge plačila, pod katerim bo predloga shranjena v imenik plačil.
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5.5.2. VNOS KRITJA
1. Uporabnik lahko v tej maski vnese kritje za nakazilo iz odprtih valutnih računov, če nima dovolj
sredstev na računu v valuti nakazila, ali pa nima odprtega računa v valuti nakazila. Vnos kritja je
možen tudi za nakazila z datumom bremenitve vnaprej.
2. Na nalogu za nakazilo v tujino kliknite na gumb »Kritje«.

3. Vnosna polja:
»Valuta« - izberite valuto, iz katere boste zagotovili kritje.
POZOR! Kritje lahko zagotovite iz ene valute na računu.
»Stanje« - izpiše se vam stanje izbrane valute na računu.
»Menjalno razmerje« - izpiše se menjalno razmerje med valuto nakazila in valuto kritja.
Za nakazila z datumom bremenitve vnaprej se menjalno razmerje določi na datum bremenitve
računa po takrat veljavnem tečaju.
»Znesek, ki ga želim zamenjati« - izpiše se vam znesek v izbrani valuti, ki ga je potrebno
zamenjati, da pokrijete znesek nakazila. V kolikor je stanje valute za kritje nižje od zneska za
nakazilo, vam v tem polju aplikacija predlaga menjavo celotnega zneska izbrane valute. Če pa
stanje te valute na računu presega znesek nakazila, pa vam aplikacija predlaga višino zneska,
ki je protivrednost zneska nakazila.
Za nakazila z datumom bremenitve vnaprej se znesek, iz katerega želite zagotoviti kritje,
preračuna na datum bremenitve računa po takrat veljavnem menjalniškem tečaju.
»Protivrednost v valuti, ki jo želim prejeti« - izpiše se vam protivrednost valute, ki jo želite
prejeti (v valuti, v kateri želite opraviti nakazilo v tujino).
4. Po vnosu kritja kliknite na gumb »Dodaj«. Kritje se vam zapiše v spodnji del maske. Kritje je pravilno
vneseno, v kolikor je vsota protivrednosti kritja nakazila enaka znesku nakazila.
5. Vnos kritja nakazila potrdite s klikom na gumb »Potrdi«.
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5.5.3. IZPOLNJEVANJE STATISTIKE (STORITEV JE V OPUŠČANJU)
1. Pri pripravi naloga za nakazilo v tujino v protivrednosti nad 50.000,00 EUR je potrebno banki
posredovati podatke za poročanje. To storite na strani za vnos podatkov za statistiko.
2. Na nalogu za nakazilo v tujino kliknite na gumb »Podatki za statistiko«.

3. Vnosna polja:
»Osnova« - vpišite šifro osnove za statistiko. V kolikor le-te ne poznate, jo lahko poiščete iz šifranta
ob polju, s klikom na gumb »?«. Odpre se vam »Šifrant osnov plačil«.
POZOR! Za plačila do 50.000,00 EUR ni potrebno izpolniti statistike. Za plačila nad
50.000,00 EUR je potrebno vnesti le 1 šifro osnove (vpišite tisto šifro osnove, na katero
odpade največji delež plačila).
»Reg.št.kredita« - pustite prazno. Številke kreditnih poslov se od 01.01.2007 ne poroča več.
»Opis transakcije« - polje opis transakcije se napolni avtomatsko, ko vpišete šifro osnove. V
primeru nakazila v protivrednosti, višji od 100.000 USD, je potrebno polje »Opis transakcije«
izpolniti ročno.
»Znesek« - polje se avtomatsko napolni. Vrednost v polju lahko ustrezno spremenite.
4. Izbrano šifro osnove dodate s klikom na gumb » Dodaj« in potrdite s klikom na gumb »Potrdi«.
5. Ko je nalog za nakazilo v tujino v celoti izpolnjen, ga potrdite s klikom na gumb » Potrdi«.
6. Na ekranu se vam izpišejo vneseni podatki. Priporočamo, da podatke ponovno pregledate. Nad
obrazcem se vam izpiše obvestilo z informacijo o obdelavi plačila.
S klikom na gumb »Popravi podatke« lahko vnesene podatke še vedno popravite. V kolikor so
podatki točni, vnos potrdite s klikom na gumb »Pošlji plačilo«. V primeru, da je nalog napačno
izpolnjen, se po dokončni potrditvi naloga izpiše napaka. S klikom na gumb » Popravljanje naloga«
lahko podatke popravite in nalog ponovno pošljete v plačilo.
7. Uporabniki računov s.p. in društev morajo vnesene naloge tudi podpisati. Postopek je opisan v
točki 5.2.1.
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5.5.4. PREGLED IN POPRAVLJANJE NALOGA
1. Nalog za nakazilo v tujino je do izvršitve mogoče pregledovati v pregledu nezapadlih nalogov, pod
izbiro tujih. Napačni nalogi so v pregledu nezapadlih nalogov označeni z rdečim križcem . Nalog
popravite v nezapadlih nalogih s klikom na številko transakcijskega računa. Popravljen nalog
ponovno pošljete v plačilo.
S klikom na ikono lahko napačen nalog tudi izbrišete in izbris potrdite s klikom na gumb »V redu«.
5.6. IMENIK PLAČIL
1. V glavnem meniju, v sklopu »PLAČILA IN PRENOSI«, izberite »IMENIK PLAČIL«.

2. Plačila so shranjena po abecednem vrstnem redu v stolpcu »Naziv prejemnika«. S klikom na račun
želenega prejemnika ali na ime predloge se vsi podatki, razen zneska in sklica na številko odobritve,
prenesejo v izbrani obrazec za plačilo. Vnesene podatke potrdite po navodilih v točkah 5.1, 5.2 ali
5.4 (odvisno od vrste obrazca za plačilo).
3. Podatke v imeniku plačil je možno tudi izbrisati. Posamezno predlogo plačila odstranite iz imenika
plačil s klikom na ikono . V kolikor želite iz imenika plačil odstraniti več predlog plačil, je potrebno
predloge plačil s klikom v kvadratek pred posamezno predlogo najprej označiti. Označene predloge
plačil izbrišete s klikom na gumb »Zbriši«.

6.

E-RAČUN

6.1. PREGLED IN PLAČILO PREJETIH E-RAČUNOV
1. V glavnem meniju izberite »E-RAČUN«.
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2. Na pregledu e-računov imate vpogled v e-račune, prejete s strani vseh tistih izdajateljev računov, s
katerimi ste se dogovorili za tovrstni način prejemanja e-računov. Prejete e-račune lahko
pregledujete po naslednjih kriterijih:
 statusu e-računa (prejeti, v plačevanju, plačani),
POZOR! Privzeto se prikažejo le prejeti e-računi.
 obdobje glede na rok plačila,
 nazivu izdajatelja,
 računu (IBAN-u) izdajatelja.
3. S klikom na »Prikaži« se za izbrane kriterije izpišejo prejeti e-računi. Prikazati je mogoče 10, 50 in
100 zapisov.
4. V kolikor je ob posameznem e-računu kot način plačila navedeno »Plačilo e-račun«, lahko s klikom
na povezavo »Plačaj«, ki se nahaja v stolpcu »Status«, izvedete plačilo e-računa. V tem primeru se
podatki za plačilo e-računa samodejno prenesejo na nalog. Plačilo računa preko UPN obrazca
opravite po navodilih v točki 5.2.
5. Prejeti e-račun lahko pogledate s klikom na ikono
, ki se nahaja v stolpcu »PDF«. V primeru, da
želite prejeti e-račun obdelati v vaši zaledni programski rešitvi, za kar potrebujete xml obliko eračuna, lahko do te dostopate s klikom na ikono
, ki se nahaja v stolpcu »XML«.
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6.2. UVOZ IN POŠILJANJE E-RAČUNA
1. E-račun pripravite v vašem računovodskem programu ali drugi zaledni rešitvi. E-račun mora biti
pripravljen v .ZIP formatu v skladu s priročnikom za uporabnike Sistema E-račun (http://www.zbsgiz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=886).
2. E-račun uvozite preko menija »E-RAČUN/ UVOZ PAKETOV«. S klikom na »Browse« izberete
ustrezen e-račun, s klikom na gumb »Pošlji« pa ga uvozite.

3. V meniju »E-RAČUN/ PREGLED UVOŽENIH PAKETOV« spremljate status paketa. Poslane eračune v Sistem e-račun lahko pregledujete po naslednjih kriterijih:
 statusu e-računa (nepravilni, pravilni, sprejeti, z napakami),
 obdobje glede na čas zadnje spremembe,
 vrsto paketa.
4. S klikom na »Prikaži« se za izbrane kriterije izpišejo uvoženi paketi. Prikazati je mogoče 10, 50 in
100 zapisov.
5. Po uvozu e-računa v elektronsko banko ta dobi status »sprejet«. Preverjanje pravilnosti se izvaja
na 10 minut, ko se status iz »sprejet« spremeni v »pravilen«, »nepravilen« ali »z napakami«.
Podrobnejši status oz. opis napake se vam prikaže v kolikor se z »miško« premaknete do statusa eračuna.
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7.

NEZAPADLI NALOGI

1. V glavnem meniju izberite »NEZAPADLI NALOGI«.

2. V nezapadlih nalogih lahko pregledujete in izpišete vsa nezapadla plačila, izbrisana plačila, plačila z
napako ali opozorilom po posameznih kriterijih:
 račun v dobro,
POZOR! Nakazila na kreditni ali varčevalni račun, ki ste jih vnesli preko internega naloga,
poiščete tako, da v polje »enak« vpišete poravnalni račun banke 01000-0001910013.
 datum valutacije,
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datum vnosa,
znesek (POZOR! Stotine je potrebno ločiti z vejico.),
podatek za reklamacijo,
referenčna številka v breme in
naziv.

3. S klikom na »Prikaži« se za izbrane kriterije izpišejo nezapadli nalogi. Izpisati je mogoče 10, 50 in
200 zapisov.
4. V kolikor želite izbrisati vse naloge, ki jih imate v pregledu nezapadlih nalogov, je potrebno naloge
s klikom v kvadratek pred posameznim nalogom najprej označiti. Označene naloge izbrišete s klikom
na gumb »Zbriši«. Posamezni nalog lahko izbrišete s klikom na ikono .
5. Izbrani nalogi se ob izbiri nabora plačil (dodajanje kljukice) seštevajo. Pod seznamom prikazanih
nalogov se avtomatično prikazuje vsota izbranih nalogov. Na ta način lahko preverite, ali stanje na
računu zadošča za obdelavo izbranih nalogov.

8.

NAROČANJE STORITEV

1. V osnovnem izboru s klikom na »NAROČANJE STORITEV« lahko izvedete naročila naslednjih storitev:
 obveščanje o stanju na transakcijskem računu,
 spremembo načina prejemanja izpiskov,
 limit na transakcijskem računu,
 čekovnih blanketov (samo na računih fizičnih oseb),
 plačilnih kartic (samo na računih fizičnih oseb),
 spremembo dnevnega limita za dvig na bančnem avtomatu (samo na računih fizičnih oseb),
 dvig višjega zneska gotovine,
 vezavo sredstev,
 prejemanje e-računa,
 preklic prejemanja e-računa in
 SMS-ALARM o uporabi e-banke.

8.1. NAROČILO OBVEŠČANJA ZA IZBRANE RAČUNE
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »NAROČILO OBVEŠČANJA
ZA IZBRANE RAČUNE«.
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2. Naročilo obveščanja o stanju na računu - na maski s klikom v prazno okence označite, da želite
prejemati obvestila o stanju na računu. Obvestila boste prejemali dnevno (vsako jutro) na
elektronski naslov, ki ga boste vnesli v polje »Obvestila mi pošiljajte na elektronski naslov«.
Naročilo potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.
3. Preklic obstoječega naročila o obveščanju - s klikom v okence »Obvestila mi pošiljajte na
elektronski naslov« se izbriše kljukica in preklic potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.

8.2. SPREMEMBA NAČINA PREJEMANJA IZPISKOV
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »PREJEMANJE
IZPISKOV«.

2. V rubriki »Želim prejemati:« označite, v kateri obliki želite prejemati izpiske (v papirni ali v
elektronski obliki). Naročilo potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.
3. Sprememba načina prejemanja izpiskov – način prejemanja izpiskov lahko kadarkoli
spremenite. To storite tako, da na maski izberete drugo obliko prejemanja izpiskov in spremembo
potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.
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8.3. LIMIT NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »LIMIT NA RAČUNU«.

2. Preden izvedete naročilo limita na računu vam priporočamo, da si preberete » Splošne pogoje za
uporabo DBS NET-a«.
3. Vnosna polja:
»V višini« - vnesite znesek limita na računu.
»Od« - izberite datum začetka limita.
»Za dobo do« - iz nabora vrednosti izberite število mesecev (izbirate lahko med 6 ali 12 mesečnim
limitom).
»Status« - iz nabora vrednosti izberite ustrezni status.
»Zaposlen pri« - vnesite naziv in sedež delodajalca.
»Soglašam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za uporabo DBS NET-a« - v polju
označite, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji za poslovanje preko DBS NET-a.
4. Vnos potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.
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5. S klikom na povezavo »Pregled« se odpre maska s pregledom prekoračitev sredstev (limita), ki ste
jih v zadnjih treh mesecih naročili prek DBS NET-a. V pregledu prekoračitev imate vpogled v:
 številko naročila,
 datum naročila,
 obdobje veljavnosti (velja od – velja do),
 znesek naročenega limita in
 status naročila.

Pojasnilo statusov:




naročen – vsaka naročena in še neobdelana storitev ima status naročen,
zavrnjen – vsako naročilo, ki ni bilo odobreno, ima status zavrnjen,
izvršen – v kolikor je naročilo odobreno in obdelano, ima status izvršen.

8.4. ČEKOVNI BLANKETI (SAMO NA RAČUNIH FIZIČNIH OSEB)
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »ČEKOVNI BLANKETI«.

2. Preden izvedete naročilo čekovnih blanketov vam priporočamo, da si preberete »Splošne pogoje za
uporabo DBS NET-a«.
3. Vnosna polja:
»Račun« - v polju se izpiše izbrani račun.
»Naročam« - izberite število čekovnih blanketov.
»Soglašam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za uporabo DBS NET-a« - v polju
označite, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji za poslovanje preko DBS NET-a.
4. Naročilo potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.
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5. Pregled naročenih čekovnih blanketov izvedete s klikom na povezavo »Pregled«. Odpre se maska z
vpogledom v:
 številko izdaje (številka naročila),
 število naročenih čekovnih blanketov,
 datum naročila,
 status naročila.

8.5. PLAČILNE KARTICE (SAMO NA RAČUNIH FIZIČNIH OSEB)
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »PLAČILNA KARTICA«.

2. Preden izvedete naročilo plačilne kartice vam priporočamo, da si preberete » Splošne pogoje
poslovanja s plačilno kartico Activa MasterCard«.
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3. Vnosna polja:
»Naročam plačilno kartico« - izberite kartico (Activa MasterCard ali Zlata Activa MasterCard).
»Osebni podatki in naslov stalnega bivališča« - označite, za koga želite naročiti kartico in v
nadaljevanju vnesite osebne podatke bodočega imetnika kartice.
»Podatki o zaposlitvi« - vnesite podatek o zaposlitvi.
»Podatek o načinu poravnavanja obveznosti« - izberite dan v mesecu, ko boste poravnali
obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja s kartico.
»Kartice, ki jih uporabljate« - vnesite nazive kartic, ki jih že uporabljate.
»Soglašam s Splošnimi pogoji za poslovanje s kartico Activa MasterCard in dovoljujem,
da banka v breme transakcijskega računa, iz katerega naročam plačilno kartico,
poravnava stroške, ki izhajajo iz poslovanja s kartico, in letno članarino, po veljavni
tarifi opravnin banke. Jamčim, da so podatki točni.« - v polju označite, da ste seznanjeni
z navedenim.
4. Naročilo potrdite s klikom na gumb »Pošlji naročilo«. Pri tem se vam ponovno izpišejo podatki, ki
ste jih vnesli ob naročilu kartice. Priporočamo, da pazljivo pregledate vnesene podatke in če so leti pravilni, naročilo dokončno potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«. V primeru, da podatki
niso pravilni oz. da so pomanjkljivi, jih lahko s klikom na gumb »Popravi naročilo« popravite.
5. Pregled naročenih kartic izvedete s klikom na izbor »Pregled«. Odpre se maska z vpogledom v:
 številko naročila,
 vrsto kartice,
 ime in priimek osebe, za katero je bila kartica naročena,
 datum naročila,
 status naročila (glej točko 8.3. – Pojasnilo statusov).

8.6. NAROČILO SPREMEMBE DNEVNEGA LIMITA ZA DVIG GOTOVINE NA BANKOMATU (SAMO NA RAČUNIH
FIZIČNIH OSEB)
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »DNEVNI LIMIT –
BANČNI AVTOMAT«.
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2. Vnosna polja:
»Dnevni limit« - izberite želeni znesek dnevnega limita za dvig na BA.
»Ime in priimek« - vpišite ime in priimek osebe, za katero naročate spremembo limita.
»Vrsta kartice« - označite vrsto kartice.
»Številka kartice« - vnesite številko kartice.
3. Naročilo potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.
4. Pregled naročenih sprememb višine zneska za dvig gotovine na bančnih avtomatih izvedete s klikom
na povezavo »Pregled«. Odpre se maska s pregledom naročil, izvedenih prek DBS NET-a, z
vpogledom v:
 številko naročila,
 naročnika (ime in priimek osebe, za katero je bila naročena sprememba dnevnega limita za dvig
gotovine na bančnem avtomatu),
 vrsto kartice,
 znesek višine dnevnega limita,
 status naročila (glej točko 8.3. – Pojasnilo statusov).

8.7. NAPOVED DVIGA VIŠJEGA ZNESKA GOTOVINE
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »DVIG GOTOVINE«.

2. Vnosna polja:
»Znesek« - vnesite znesek dviga in v nadaljevanju izberite valuto zneska.
»Datum dviga« - izberite datum dviga.
»Poslovalnica« - izberite poslovalnico, v kateri boste opravili dvig gotovine.
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3. Naročilo potrdite s klikom na gumb »Potrjujem naročilo«.
4. Banka vam bo po elektronski pošti poslala obvestilo o izvedbi naročila.
5. Pregled napovedanih dvigov višjega zneska gotovine izvedete s klikom na povezavo »Pregled«.
Odpre se maska s pregledom naročil, izvedenih prek DBS NET-a, z vpogledom v:
 številko naročila,
 znesek napovedanega dviga,
 datum dviga,
 poslovalnico (izbrana lokacija),
 status naročila (glej točko 8.3. – Pojasnilo statusov).

8.8. NAROČILO VEZAVE SREDSTEV
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »VEZAVA SREDSTEV«.

2. Preden izvedete naročilo vezave sredstev vam priporočamo, da si preberete »Splošne pogoje za
uporabo DBS NET-a«.
3. Vnosna polja:
»Znesek« - vnesite znesek vezave sredstev in v nadaljevanju izberite valuto zneska.
»Vrsta vezave« - iz nabora vrednosti izberite vrsto vezave.
»Način obrestovanja« - iz nabora vrednosti izberite način obrestovanja.
»Datum zapadlosti« - vpišite datum zapadlosti v okviru predlaganega intervala.
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»Soglašam, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji za uporabo DBS NET-a« - v polju
označite, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji za poslovanje preko DBS NET-a.
V primeru dolgoročne vezave sredstev (vezava sredstev nad 1 letom), v kolikor želite v davčno
osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev, všteti obresti, obračunane za
obdobje davčnega leta, odkljukate polje »Uveljavljam možnost, da se v davčno osnovo od obresti,

doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev pri banki, štejejo obresti, obračunane za obdobje
davčnega leta, do katerih sem upravičen/-a. Potrdilo o prejemu obvestila o uveljavljanju davčne
osnove od obresti dolgoročno vezanih denarnih sredstev bo banka poslala po pošti na vaš naslov«.
4. Naročilo potrdite s klikom na gumb »Pošlji naročilo«.
5. Pregled prek DBS NET-a naročenih vezav sredstev izvedete s klikom na povezavo »Pregled«. Odpre
se vam maska z vpogledom v:
 številko naročila,
 znesek vezave sredstev,
 obdobje vezave,
 datum naročila,
 obrestovanje,
 status naročila (glej točko 8.3. – Razlaga statusov).
8.9. IZJAVA O PREJEMANJU E-RAČUNA
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »IZJAVA O PREJEMANJU
E-RAČUNA«.
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2. Preden opravite vnos prijave na prejemanje e-računov vam priporočamo, da si preberete »Splošne
pogoje za izmenjavo e-računov«.
3. Vnosna polja:
»Izdajatelj« - s klikom na gumb »Poišči« se odpre Register izdajateljev e-računov. Posameznega
izdajatelja poiščete tako, da v polje »Naziv« vnesete en del naziva izdajatelja in vnos potrdite
s klikom na gumb »Prikaži« (pri tem vam register ponudi največ 200 zadetkov).
»Naročniška številka« - v polje skladno z navodili izdajatelja vpišete naročniško številko. Navodila
izdajatelja se vam izpišejo po izboru posameznega izdajatelja e-računa.
»Izjavljam, da se strinjam s Splošnimi pogoji za izmenjavo e-računov« - v polju označite,
da ste seznanjeni s splošnimi pogoji za izmenjavo e-računov.
4. Naročilo potrdite s klikom na gumb »Pošlji naročilo«.
5. Pregled e-prijav na prejemanje e-računa, oddanih prek DBS NET-a, izvedete s klikom na povezavo
»Pregled«. Odpre se vam maska z vpogledom v:
 številko naročila,
 datum naročila,
 račun izdajatelja,
 naziv izdajatelja,
 naročniško številko,
 status naročila (s klikom na posamezni status se izpiše dodatno pojasnilo statusa).
8.10. IZJAVA O PREKLICU PREJEMANJA E-RAČUNA
1. V osnovnem meniju kliknite na »NAROČANJE STORITEV« in na maski izberite »IZJAVA O PREKLICU
PREJEMANJA E-RAČUNA«.
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2. Preden opravite preklic prijave na prejemanje e-računov vam priporočamo, da si preberete »Splošne
pogoje za izmenjavo e-računov«.
3. Vnosna polja:
»Izdajatelj« - s klikom na gumb »Poišči« se odpre Register izdajateljev e-računov. Posameznega
izdajatelja poiščete tako, da v polje »Naziv« vnesete en del naziva izdajatelja in vnos potrdite
s klikom na gumb »Prikaži« (pri tem vam register ponudi največ 200 zadetkov).
»Naročniška številka« - v polje skladno z navodili izdajatelja vpišete naročniško številko. Navodila
izdajatelja se vam izpišejo po izboru posameznega izdajatelja e-računa.
»Izjavljam, da se strinjam s Splošnimi pogoji za izmenjavo e-računov« - v polju označite,
da ste seznanjeni s splošnimi pogoji za izmenjavo e-računov.
4. Preklic prejemanja e-računov potrdite s klikom na gumb »Pošlji naročilo«.
5. Pregled e-odjav od prejemanja e-računa, oddanih prek DBS NET-a, izvedete s klikom na povezavo
»Pregled«. Odpre se vam maska z vpogledom v:
 številko naročila,
 datum naročila,
 račun izdajatelja,
 naziv izdajatelja,
 naročniško številko,
 status naročila (s klikom na posamezni status se izpiše dodatno pojasnilo statusa).

8.11. VARNOSTNO SMS-OBVEŠČANJE
V okviru varnostnega SMS obveščanja si lahko uredite prejem različnih obvestil na vaš GSM, in sicer:
 Obvestilo o neuspešni prijavi v e-banko,
 Obvestilo o nepooblaščenih dostopih v okviru aktivne seje,
 Obvestilo o nenavadni transakciji in
 Obvestilo za transakcije, vnesene v znesku nad prednastavljenim zneskom.
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9.

OBVESTILA BANKE

1. Funkcionalnost »OBVESTILA BANKE« vam omogoča prejemanje obvestil o:
 spremembah splošnih pogojev, nadomestil in obrestnih mer,
 spremembah in novostih v spletni banki,
 posebnih akcijah in ugodnih ponudbah,
 posebnostih pri poslovanju z vašim računom,
 ostalih obvestil banke.

2. Preko navedenega izbora imate vpogled tudi v arhiv obvestil.

10.

NASTAVITVE

1. V osnovnem izboru s klikom na »NASTAVITVE« lahko izvedete:
 nastavitev osebnih podatkov,
 spremembo uporabniškega imena (v primeru prijave z enkratnim geslom),
 nastavitve mejnih zneskov,
 aktivacijo mobilne banke (v primeru prijave z Rekono),
 nastavitev opisa produkta oz. poimenovanje računov.

10.1. NASTAVITEV OSEBNIH PODATKOV
1. V osnovnem izboru kliknite na »NASTAVITVE«, podmeni »NASTAVITEV OSEBNIH PODATKOV«.
2. Vnosna polja:
»Naslov« - polja se avtomatsko polnijo s podatkom o stalnem bivališču. V kolikor želite na drug
naslov prejemati pošto, vezano na naročilo storitve, ki ste jo opravili preko DBS NET-a, vas
prosimo, da s klikom v kvadratek spremenite podatek.
»Telefon doma« - vpišite številko telefona.
»Telefon v službi« - vpišite številko telefona.
»GSM« - vpišite mobitel številko.
»E-pošta« - vpišite naslov, na katerega vam bomo pošiljali obvestila o realizaciji naročila in ostala
obvestila.
3. Nastavitve potrdite s klikom na gumb »Potrjujem«.
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10.2. SPREMEMBA UPORABNIŠKEGA IMENA (V PRIMERU PRIJAVE Z ENKRATNIM GESLOM)
1. V osnovnem izboru kliknite na »NASTAVITVE« in izberite »SPREMEMBA UPORABNIŠKEGA IMENA«.
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2. Vnosna polja:
»Novo uporabniško ime« - vpišite želeno uporabniško ime, ki ne sme biti daljše od 10 znakov.
»Potrditev novega uporabniškega imena« - ponovite novo uporabniško ime.
3. Vnos potrdite s klikom na gumb »Potrjujem«.
4. V kolikor je bila sprememba uporabniškega imena uspešna, se izvede samodejna odjava iz sistema.
5. V primeru, da uporabniško ime, ki si ga želite nastaviti, že obstaja, se vam izpiše opozorilo, da
sprememba uporabniškega imena ni bila uspešna, ker uporabniško ime že obstaja. Po kliku na
katerikoli izbor v osnovnem meniju se izvede samodejna odjava iz sistema.
10.3. NASTAVITVE MEJNIH ZNESKOV (V PRIMERU PRIJAVE Z ENKRATNIM GESLOM)
Opisano v točki 11.2. – varnost v spletni banki.

10.4. AKTIVACIJA MOBILNE BANKE MDBS (V PRIMERU PRIJAVE Z REKONO)
V kolikor ste v spletno banko prijavljeni s prijavnim sredstvom Rekono, lahko v nastavitvah aktivirate
mobilno banko mDBS.
S klikom na izbiro »Zahteva za NOVO aktivacijsko kodo« se vam odpre obrazec, v katerega vpišete ime
vaše naprave. Svetujemo vam, da uporabite tako ime, da boste kasneje svojo napravo spoznali v spletni
banki (za primer preklica).

Ko stisnete gumb »Zahtevaj kodo«, se vam le-ta izpiše na ekran.
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Prejeto kodo vpišete v mDBS v polje »Aktivacijska koda«.
Napravo lahko tudi prekličete s klikom na koš (
prijava v mDBS.

). Po tem dejanju na tej napravi ni več omogočena

Podrobnejša navodila za aktivacijo mobilne banke mDBS so opredeljena v uporabniških navodilih za
mobilno banko.

10.5. NASTAVITEV OPISA PRODUKTA OZ. POIMENOVANJE RAČUNOV
Vse račune v elektronski banki je mogoče poljubno poimenovati.
1.

2.

3.

V osnovnem izboru kliknite na »NASTAVITVE« in izberite »NASTAVITEV OPISA PRODUKTA«.

Vnosna polja:
»Nov opis produkta« - vpišite želen opis izbranega računa.
Vnos potrdite s klikom na gumb »Potrjujem«.

Sprememba imena računa bo vidna tako v spletni kot tudi v mobilni banki.
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V primeru, da vam izbrani naziv računa ne ustreza, ga v privzeti opis spremenite s klikom na gumb
'Ponastavi'.

11.

Nasveti za varno poslovanje in nekaj o varnosti

11.1. SPLOŠNA VARNOST
Če za spletno poslovanje uporabljate identifikacijo prek pametne kartice ali pametnega USB ključka z
nameščenim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ju ne puščajte v računalniku, ampak ju po zaključku
dela v elektronski banki izvlecite iz bralnika oz. računalnika in shranite na varno mesto.
Nikoli nikomur ne pošiljajte občutljivih podatkov (gesel) preko elektronske pošte, z banko komunicirajte
preko varnih sporočil iz spletne banke oz. kontaktirajte banko na telefon 01/4727444.
Svetujemo vam, da na računalniku, ki ga uporabljate za spletno banko ne nameščate programske
opreme iz nepreverjenih virov.
Izberite gesla, ki jih je težko uganiti in nobenega gesla ne povejte nikomur. Če si gesla hranite, jih dajte
na varnem mestu! Gesla redno menjajte.
Za PIN kode kartic velja enako kot za gesla! Hranite jih skrbno in če jih hranite, vam svetujemo da jih
ne hranite skupaj s pametno kartico oz. pametnim ključem. Prav tako velja za PIN, da ga je dobro
menjati.
Neznanim osebam ne dovolite dostopa do vaših računalnikov (ne fizično in ne oddaljeno)!
Poskrbite, da so na vaših računalnikih nameščeni zadnji varnostni popravki, požarna pregrada (ang.
firewall) in ustrezni protivirusni programi, ki jih tudi redno uporabljajte.
Vsak sum zlorabe računalnika ali spletne banke takoj prijavite Deželni banki Slovenije d. d. in seveda
policiji!
Deželna banka Slovenije d.d. vam nikoli ne bo posredovala oz. zahtevala vašega gesla po elektronski
pošti. Vsa pomembnejša obvestila vam posredujemo v spletno banko!
Svetujemo vam tudi redno spremljanje transakcij na vaših računih.
Ne odpirajte elektronske pošte ali priponk neznanih pošiljateljev, previdnost pa svetujemo tudi pri
odpiranju pošte in priponk, ki ste jih prejeli od znanih pošiljateljev, saj se virusi pogosto širijo tudi na ta
način.
Več o varnosti na povezavah:

Policije

Varni na internetu

11.2. VARNOST V SPLETNI BANKI
V meniju Varnost najdete dve rubriki:
 Pregled prijav
 Pregled izrednih dogodkov

v.20200706
Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana

Oddelek sodobnih plačilnih poti, tel. št.: (01) 47 27 444

48

11.2.1. PREGLED PRIJAV
Tu vidite vaš čas prijave v spletno ali mobilno banko, s katerega internetnega naslova (IP) ste se prijavili
in iz katere države je bila prijava storjena.

(SI za Slovenijo)

11.2.2. PREGLED IZREDNIH DOGODKOV (MEJNI ZNESKI)
Mejni zneski so zneski, ki si jih nastavite sami v spletni banki in imajo za posledico beleženje in
obveščanje uporabnika o prekoračitvi. Nastavite lahko tri mejne zneske:
 Mejni znesek posameznega nakazila
 Skupni mejni znesek dnevnih nakazil
 Skupni mejni znesek mesečnih nakazil
Mejni znesek nastavite v meniju – Nastavitve/ Nastavitve mejnih zneskov.

Ko nastavite zneske pritisnite gumb »Shrani nastavitve«. Nastavitve zneskov lahko poljubno
spreminjate.
Posebnost je mejni znesek posameznih nakazil, ki ne velja za že znana nakazila. Znana nakazila so
nakazila, ki ste jih uporabljali zadnje tri mesece.
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Če prekoračite katerega od zneskov, dobite v spletno banko obvestilo. Obvestilo se vam bo izpisalo ob
pregledu računov in bo tam prikazano naslednje tri dni.

Prav tako je obvestila mogoče videti v rubriki Varnostni pregled/ Pregled izrednih dogodkov.
V tem pogledu vidite, kdaj se je zgodil dogodek in od kod je prišel (vidite IP in državo). Iz opisa dogodka
je razviden tudi uporabnik.
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