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Navodila za uporabo Verified by Visa
Za preprostejšo uporabo varnostnega standarda Verified by Visa smo za vas pripravili podrobnejša navodila za vsak posamezni
korak, skupaj s prikazom pojavnih oken Verified by Visa v okviru procesa avtentikacije in nadaljnje uporabe Verified by Visa za SKB
Visa kartice.
1. Postopek avtentikacije Verified by Visa
Za uporabo varnostnega elementa Verified by Visa ni potrebno izvesti aktivacije oz. registracije. Avtentikacijo izvedete ob vsakem
spletnem nakupu s SKB Visa kartico pri spletnem trgovcu, ki omogoča uporabo Verified by Visa .
V postopku spletnega nakupa za način plačila izberite kartico Visa, če to spletno mesto posebej omogoča (zadostuje že samo znak
Visa).
Po vnosu zahtevanih podatkov Visa kartice v za to namenjena polja se vam bo prikazalo pojavno okno za potrditev številke mobilnega
telefona za pošiljanje enkratnih gesel za uporabo Verified by Visa (slika 1).
Po kliku Nadaljuj bo SMS z enkratnim geslom poslan na navedeno mobilno številko.
Slika 1
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VBIVSNAV0618

Če se telefonska številka na ekranu ne ujema z vašo telefonsko številko, lahko telefonsko številko, na katero boste prejemali
enkratna SMS-gesla, spremenite osebno v poslovalnici SKB ali prek elektronske banke.
Če v bančnih evidencah nimamo vaše telefonske številke, se vam bo pokazalo okno (slika 2). V tem primeru številko mobilnega
telefona, na katero želite prejemati enkratna gesla, sporočite osebno v poslovalnici SKB ali prek elektronske banke.
Slika 2
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V primeru pravilne mobilne številke vaše Visa kartice se vam bo prikazalo spodnje okno (slika 3).
Slika 3

Spletni trgovec 1

V tem oknu vpišite enkratno geslo, ki ste ga v SMS-u prejeli na mobilni telefon in kliknite na gumb »Nadaljuj«. Po pritisku na gumb
»Nadaljuj« sistem preveri avtorizacijo sredstev in nakup se zaključi.
Geslo je veljavno 5 minut. Če v tem času gesla ne vnesete in potrdite, to zapade in plačilo ne bo uspešno zaključeno. Na ekranu
(slika 3) je prikazan števec veljavnosti gesla.
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V primeru preteka veljavnosti gesla se prikaže okno z možnostjo ponovnega pošiljanja gesla (slika 4). V takem primeru lahko kliknete
povezavo »Ponovno pošljite geslo«, ki sproži generiranje in pošiljanje novega gesla (prejmete nov SMS na mobilni telefon).
Slika 4

Spletni trgovec 1
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Ob vnosu nepravilnega gesla se vam prikaže okno (slika 5) in imate možnost ponovnega vnosa gesla (največ 3 poskuse).
Slika 5

Spletni trgovec 1
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Ob prekoračitvi dovoljenega števila vnosa gesel se vam prikaže okno (slika 6) in transakcija bo zavrnjena. Če želite uspešno opraviti
nakup, morate ponoviti postopek nakupa.
Slika 6

Nakup bo izveden le v primeru pravilno vnesenega gesla.
Vsi podatki za aktivacijo in nadaljnjo uporabo Verified by VISA so varno shranjeni na posebnem strežniku, za preprečitev
zlorabe pa se prenašajo v šifrirani obliki, da se tako onemogoči dostop nepooblaščenim osebam.
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