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1 Varnost na strani elektronske banke
V elektronsko banko smo vgradili več varnostnih mehanizmov, ki so rezultat najsodobnejše
tehnologije za zaščito podatkov in transakcij prek omrežja internet. S tem je zagotovljena varna
uporaba vseh storitev, ki jih nudi ta sodoben način poslovanja. Strokovno izvedbo sistema
varnosti smo zaupali priznanemu slovenskemu podjetju s področja računalništva in
informatike, Adacta. Elementi omenjene večstopenjske zaščite so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.1

požarni zid,
šifriranje podatkov (enkripcija) na svetovnem spletu,
šifriranje podatkov elektronske pošte,
varna prijava v elektronsko banko,
varnostni sistem proti ugibanju gesla,
varnostni sistem samodejne odjave,
varnostni sistem ugotavljanja in dodatnega potrjevanja neobičajnih transakcij.
Požarni zid

Požarni zid (ang. firewall) je varnostni programski sklop, ki loči zunanji del računalniškega
omrežja od notranjega dela omrežja banke ter onemogoča nepooblaščenim dostop do
podatkov. Za vstop v omrežje zahteva ustrezna gesla, deluje pa tako, da nadzoruje in spremlja
vse vhodne podatke v svoje omrežje, preverja njihove vire in cilje, beleži nepravilne poizkuse
in zavrnjene dostope do omrežja.
1.2

Šifriranje podatkov na svetovnem spletu

Celotna komunikacija med uporabnikom elektronske banke in strežnikom Deželne banke
Slovenije poteka po t.i. Secure Sockets Layer protokolu (SSL protokolu) z uporabo 2048
bitnega šifrirnega ključa.
SSL protokol je poseben program za šifriranje sporočil, ki potekajo v obeh smereh, in je
vgrajen v večino brskalnikov, ki so vsakodnevno uporabljeni. Uporaba šifriranih sporočil
(kriptografija) je eden izmed najpomembnejših načinov zagotavljanja varnosti v računalniških
omrežjih. Kriptografija se ukvarja s spreminjanjem informacij v obliko, ki onemogoča njihovo
razumevanje in tako ohranja tajnost (šifriranje), in s postopki za razkrivanje teh informacij
(dešifriranje). SSL protokol tako zagotavlja varno pot za prenos podatkov s pomočjo šifriranja,
uporablja pa tudi poseben digitalni oziroma elektronski podpis. Elektronski podpis preprečuje
spreminjanje in zlorabljanje sporočil, saj najmanjša sprememba sporočila po podpisu povzroči,
da le-ta ni več veljaven. Šifrirana podatkovna linija vam tako v celoti zagotavlja zasebnost
komunikacije, ki jo imate z banko in onemogoča prisluškovanje na vmesnih
komunikacijskih točkah.
Zaščita sporočil je odvisna od velikosti šifrirnega ključa. V Deželni Banki Slovenije d. d.
uporabljamo ključ velikosti 2048 bitov, ki zagotavlja najvišjo možno stopnjo varnosti, ki jo do
sedaj poznajo in uporabljajo v svetu. 2048-bitna velikost ključa pomeni, da je vseh možnih
ključev 22048 oziroma približno 3,4 * 10616, med katerimi je samo eden pravi.
Če se v naslovnem delu vašega brskalnika pojavijo ustrezne ikone, pomeni, da so vaša
sporočila šifrirana (pri Microsoft Internet Explorerju se naslovna vrstica spletnega mesta
obarva zeleno, pojavi se zaklenjena ključavnica z navedenim izdajateljem digitalnega potrdila).
V kolikor imate v delu brskalnika prepolovljeno ključavnico ali ključavnice ni, sporočila
niso šifrirana! To lahko pomeni, da so bile spremenjene nastavitve vašega brskalnika ali ste
bili preusmerjeni na stran, ki ne pripada ponudniku varnih spletnih strani.
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V kolikor pri uporabi spletne banke v vašem brskalniku opazite, da je ključavnica
prepolovljena ali da ključavnice sploh ni, nemudoma zapustite spletno banko, zaprite
vsa okna brskalnika ter kontaktirajte banko.
1.3

Šifriranje podatkov, ki potekajo po elektronski pošti

Naročilo obveščanje o spremembi stanja na vaših računih, ki ga izvedete prek elektronske
banke, poteka preko elektronske pošte brez šifriranja podatkov.
Za varno dvosmerno komunikacijo strank z banko uporabljamo šifrirana sporočila v sklopu
elektronske banke. Obvestila delujejo podobno kot spletna pošta v brskalnikih, s tem da
zagotavljajo enako visok nivo varnosti, kot velja za elektronsko banko.
Svetujemo vam, da za komunikacijo z banko izberete spletno banko namesto
komunikacije preko elektronske pošte. V spletni banki lahko sporočilo naslovite
neposredno na vašega skrbnika s klikom na njegovo ime, lahko pa ga oddate preko
reklamacijske številke ali preko rubrike 'Pripombe in mnenja'.
1.4

Varnost prijave v elektronsko banko

Ob poskusu prijave v elektronsko banko banka preveri vašo identiteto. Način varne prijave v
elektronsko banko je odvisen od izbranega prijavnega sredstva, za katerega ste se odločili ob
oddaji zahtevka za aktivacijo elektronske banke. Banka prijavo v elektronsko banko omogoča
na način identifikacije z digitalnim potrdilom ali z uporabo enkratnega gesla.
1.4.1 Varnostni sistem na podlagi identifikacije z digitalnim potrdilom
Identifikacijo za vstop v elektronsko banko lahko opravite z digitalnim potrdilom oz.
certifikatom, ki ga imate nameščenega na pametnem zunanjem mediju (pametnem USB
ključku, pametni kartici) ali na lokalnem disku računalnika (ni priporočeno). Pristnost vstopa z
digitalnim potrdilom nato potrdite še z vpisom gesla, ki si ga ob prvi prijavi določite sami. To
geslo poznate samo vi in nihče drug, niti vaša banka. Pomembno je, da si ga zapomnite in da
ga nikamor ne zapisujete. Tako boste preprečili, da bi kdo brez vaše privolitve oz. vednosti
pregledoval vaše račune in poslovanje.
Svetujemo vam, da v primeru identifikacije z digitalnim potrdilom le-tega hranite na
pametnem zunanjem mediju in ne na disku računalnika.
1.4.2 Varnostni sistem na podlagi identifikacije z enkratnim geslom
Identifikacijo za vstop v elektronsko banko lahko opravite z uporabniškim imenom in enkratnim
geslom, ki ga generirate s pomočjo OTP generatorja, ki ga prejmete ob aktivaciji elektronske
banke v bančni poslovalnici. Generator enkratno geslo samodejno izračuna z uporabo vaše
Activa Maestro plačilne kartice, vaše PIN-številke in vpisane pozivne številke, ki je navedena
na vstopni strani elektronske banke. Pozivna številka na spletni strani elektronske banke in
enkratno geslo, ki ga izračuna OTP generator, imata kratek rok uporabe in ju je mogoče
uporabiti samo enkrat. Za uporabo Activa Maestro kartice potrebujete PIN-številko, brez katere
postopke ni izvedljiv.
Začetno uporabniško ime vam določi banka, vi si ga lahko pa v elektronski banki kadarkoli
spremenite.
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Svetujemo vam, da uporabniško ime spremenite ob prvi prijavi v sistem in ga nikomur
ne razkrivate.
1.5

Varnostni sistem proti ugibanju gesla

V primeru, da ste trikrat zapored vnesli napačno geslo/uporabniško ime, vam bo vstop v
elektronsko banko začasno onemogočen, po poteku tega časa pa se boste lahko ponovno
prijavili. V kolikor ste desetkrat zaporedoma napačno vtipkali geslo, vam bo vstop v elektronsko
banko popolnoma onemogočen. Za ponovno vzpostavitev pogojev za dostop in uporabo
elektronske banke se boste morali osebno oglasiti v enoti banke.
V primeru napačne prijave ali prijave iz neobičajne geografske lokacije boste uporabniki, ki ste
si funkcionalnost predhodno vklopili, prejeli SMS-obvestilo.
Omenjeni varnostni mehanizem onemogoča, da bi nepooblaščena oseba poskušala
vstopiti v sistem z ugibanjem vašega gesla, vam pa omogoča pravočasno zaznavo
morebitne nepooblaščene aktivnosti na vašem računu za takojšnje ukrepanje.
V primeru zaznave nepooblaščene aktivnosti na vašem računu nemudoma kontaktirajte
banko.
1.6

Varnostni sistem samodejne odjave

Ko ste v elektronsko banko že prijavljeni in v času petih minut ne opravite nobenega ukaza ali
klika z miško, vas sistem samodejno odjavi. Za nadaljevanje dela oz. za ponovni vstop v
elektronsko banko se je potrebno ponovno prijaviti v sistem. Po končanem delu se iz sistema
elektronske banke vedno odjavite s klikom na izbirno vrstico "Odjava" in zaprite vsa
okna brskalnika.
Vsi parametri, ki se prenašajo v spletnem naslovu (URL naslovu), so šifrirani in jih ni
mogoče uporabiti za dostop do podatkov na podlagi prepisovanja v drug računalnik.
Svetujemo vam, da po končanem delu elektronsko banko vedno zapustite s klikom na
izbirno vrstico »Odjava«. V nasprotnem primeru namreč nekateri brskalniki omogočajo,
da s klikom na gumb »Nazaj« (ang. Back) ponovno pridobite dostop do zadnje ogledanih
spletnih strani.
1.7

Varnostni sistem ugotavljanja in dodatnega potrjevanja neobičajnih transakcij

Za dodatni nivo varnosti smo v spletno banko vgradili varnostni sistem neobičajnih transakcij.
Sistem razpozna neobičajno transakcijo in od uporabnika zahteva podpis transakcije z vnosom
enkratnega gesla, ki ga izračuna generator enkratnih gesel (velja za uporabnike tega
prijavnega sredstva) ali pa podpis transakcije z SMS TAN-om (SMS - Short Message Service;
TAN - transaction authentication number, ki velja za uporabnike digitalnih potrdil).
Gre za dodatno varnostno funkcijo, ki preprečuje morebitne transakcije na transakcijske
račune, ki niso predmet vaših rednih plačil oz. niso navedeni v imeniku varnih plačil. To
predstavlja dodatni varnostni mehanizem v primeru, da se nepooblaščena oseba seznani z
vašimi prijavnimi elementi in si s tem zagotovi vstop v elektronsko banko.
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2 Računalniška oprema za uporabo elektronske banke
2.1



2.2

Priporočljiva strojna oprema
1gHz ali hitrejši procesor,
1GB rama ali več,
16GB trdega diska.
Operacijski sistem

Elektronska banka deluje na vseh operacijskih sistemih, ki podpirajo šifriranje spletnih strani.
Za varno in optimalno delovanje elektronske banke priporočamo uporabo
operacijskega sistema Microsoft Windows 7 ali novejšega.
2.3

Internet povezava

Dostop do interneta z možnostjo uporabe spletnih brskalnikov oz. pregledovalnikov Microsoft
Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, itd.. Priporočamo uporabo dostopa do
interneta prek zanesljivih slovenskih ponudnikov, ki nudijo kvalitetne in hitre povezave.


Požarni zid

Uporabniki DBS NET-a, ki dostopajo v internet iz omrežij prek požarnega zidu, morajo
zagotoviti, da sta na njem odprta naslednja porta (vrata), ki morata biti odprta v obe smeri:
o PORT 80 (HTTP) in
o PORT 443 (SSL).


Spletni brskalnik

Priporočamo uporabo najnovejših brskalnikov ali vsaj Internet Explorer 11.
Potrebna je uporaba spletnih brskalnikov, ki podpirajo 256-bitno TLS (Transport Layer
Security) šifriranje (ang. encryption) in omogočajo visoko varnost pri uporabi elektronske
banke. Vsi novejši brskalniki omogočajo tovrstno enkripcijo.
2.4

Posodobitve operacijskega sistema in spletnih brskalnikov

Za varno in nemoteno uporabo elektronske banke je nujno, da si na osebnih računalnikih, na
katerih dostopate do elektronske banke, redno nameščate vse najnovejše varnostne popravke
in posodobitve, ki jih izdaja izdajatelj operacijskega sistema in ostali proizvajalci programske
opreme, ki jo imate nameščeno na vaši napravi. Posebno bodite pozorni tudi na redno
posodabljanje spletnega brskalnika.
2.5

Protivirusna zaščita naprave

Za dvig nivoja varnosti naprave, s katero dostopate do elektronske banke, banka priporoča,
da na napravi uporabljate protivirusno zaščito (anti-virusni program), ki v veliki meri omejuje
možnost okužbe naprave z zlonamerno programsko kodo (računalniški virusi, črvi, trojanski
konji, rootkit-i, vohunski programi in ostala neželena programska oprema). S tem lahko
preprečite nepooblaščen dostop do vaših podatkov in njihovo izgubo ter prestrezanje vaših
komunikacij, ki lahko vplivajo na varnost dostopa do elektronske banke.
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