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Dobro je imeti
Varnostni SMS – poskrbite tudi za dodatno preglednost in
varnost pri poslovanju z vašimi bančnimi karticami!
Varnostni SMS vas obvesti o dvigu gotovine na bankomatu,
nakupu na prodajnem mestu, nakupu prek spleta in telefona.
Takoj ste obveščeni o vsaki transakciji, ki je bila v Sloveniji ali v
tujini opravljena z vašo plačilno ali kreditno bančno kartico.

Info SMS – zagotovite si boljšo preglednost poslovanja na
osebnem računu ter povsem enostaven nadzor nad varčevanji,
limiti in depoziti!
Info SMS vas obvešča o stanju in prilivih na računu, zapadlosti limita
in depozita, 90 % doseženem limitu in zaključku varčevanja.
Več: www.skb.si/osebne-finance/sodobne-bancne-poti/info-sms
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke.
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POPOLN PREGLED NAD
VAŠIMI FINANCAMI
KJERKOLI SE NAHAJATE

Slika je simbolična, podatki na njej so izmišljeni in
namenjeni vizualni ponazoritvi uporabe storitve.

Več: www.skb.si/osebne-finance/kartice/varnostni-sms

Mobilno bančništvo na dlani
Z MOJ@SKB mobilno banko boste imeli varen dostop do
svojih financ kjerkoli in kadarkoli, upravljanje z njimi pa bo
lažje, hitrejše in udobnejše.

Kaj potrebujete za uporabo MOJ@SKB mobilne
banke?

.
.
.

pametni telefon ali tablični računalnik;
posodobljen operacijski sistem Android ali iOS;
omogočen prenos podatkov.

MOJ@SKB mobilna banka omogoča:

.
.
.
.
.
.
.
.

preglednost in nadzor nad financami;
prihranek časa z dostopom do bančnih storitev
kjerkoli in kadarkoli;

MOJ@SKB mobilna banka vključuje generator enkratnih
gesel za vstop v SKB NET in PRO SKB NET spletno banko.

funkciji Plačaj mi in QR Foto plačilo za lažje plačevanje;

Kako naročiti MOJ@SKB mobilno banko?

preglednost in nadzor nad poslovnimi karticami
(podjetja);

Posamezniki lahko MOJ@SKB mobilno banko hitro in
enostavno naročijo prek SKB NET spletne banke ali v
katerikoli poslovalnici SKB.

ista aplikacija za upravljanje osebnih in poslovnih
financ;
prilagoditev aplikacije osebnim željam;
zemljevid poslovalnic in bankomatov;
aplikacija v slovenskem in angleškem jeziku.

Za uporabnike SKB NET in PRO SKB NET spletne
banke je MOJ@SKB mobilna banka brezplačna!

Za sestanek z osebnim bančnikom se dogovorite prek
SKB TEL-a (01) 471 55 55.
Podjetja lahko MOJ@SKB mobilno banko hitro in
enostavno naročijo prek PRO SKB NET spletne banke
ali svojega bančnega skrbnika. Mobilno banko lahko
naročijo uporabniki PRO SKB NET spletne banke, ki
imajo individualne podpisne pravice in ne uporabljajo
MULTI SKB NET.
Dodatne informacije dobite:

.
.
.

na spletni strani www.skb.si/moj-skb;
v katerikoli poslovalnici SKB;
na SKB TEL-u (01) 471 55 55.

Preizkusite MOJ@SKB mobilno banko!
V spletni trgovini Play Store (Google Play)
ali App Store si naložite MOJ@SKB mobilno
banko in preverite delovanje MOJ@SKB
mobilne banke v DEMO aplikaciji.

!

