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1 O spletni banki za pravne osebe Poslovna spletna N
Banka
Poslovna spletna N Banka (v nadaljevanju: spletna banka) je banka za poslovne subjekte, ki je na voljo 24 ur na
dan, vse dni v letu. Omogoča varno in enostavno poslovanje kjerkoli, potrebujete le dostop do interneta.
Omogoča vam urejanje financ podjetja brez čakanja v vrsti, poleg tega pa uporabnikom ponuja:
-

nižje stroške nadomestil v primerjavi s poslovanjem v poslovalnicah banke,
pregled stanja in prometa na pooblaščenih računih, poslovni plačilni kartici Mastercard in vpogled v
varčevanja,
preprosto prehajanje med pooblaščenimi računi
plačilni promet (plačevanje položnic, e-računi, nakazila v tujino, interni prenosi),
paketna plačila (uvoz in plačevanje z navadnimi ali množičnimi paketi),
menjalniški posli - možnost nakupa in prodaje tujih valut,
sklepanje e-depozitov in naročilo izrednega limita na računu,
brezplačno obveščanje prek e-pošte ali SMS sporočil o stanju, prilivih, odlivih, poskusih vstopa v spletno
banko, skladno s pooblastili,
izdajanje SDD in e-računov.

1.1 Varnost spletne banke
Spletna banka uporablja sodobne varnostne elemente za avtentikacijo in uporabo spletne banke. Varno poslovanje
s spletno banko je podprto z uporabo naslednjih varnostnih mehanizmov in načinov vstopa:
- kvalificirano digitalno potrdilo, vstopno geslo in SMS žeton,
- kvalificirano digitalno potrdilo na varnem nosilcu (npr. HalcomCA potrdilo na USB ključku, ki je dostopno z
PIN kodo) in vstopno geslo,
- Poslovna plačilna kartica N Banke in OTP geslo s čitalca plačilnih kartic (generator za enkratna OTP gesla
s kartico),
- uporabniško ime, vstopno geslo in SMS žeton.
Za verodostojnost strežnika spletne banke skrbi kvalificirano digitalno potrdilo N Banke.
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2 Aktivacija spletne banke
2.1 Povezovanje spletne banke z e-identiteto Rekono (Rekono računom)
Ob prvi uporabi Poslovne spletne N Banke morate izvesti aktivacijo. Za uspešno aktivacijo potrebujete:
1) Rekono e-identiteto ustrezne ravni zaupanja in
2) vklopljen servis spletne banke (s strani banke).
Ob vklopu storitve spletne banke s strani banke na e-poštni naslov, ki je naveden na zahtevku za vklop spletne
banke, prejmete sporočilo o uspešnem vklopu storitve spletne banke z navodili za aktivacijo in povezavo za vstop v
spletno banko. Poleg tega obvestila vam banka ob vklopu spletne banke pošlje tudi identifikacijski ključ v dveh delih
za dvig ravni zaupanja v vašo e-identiteto Rekono - ločeno na e-poštni naslov in v SMS sporočilu na mobilno
telefonsko številko.
Prvo prijavo izvedete tako, da na prijavni strani Poslovne spletne N Banke izberete možnost »Prijava z e-identiteto
Rekono« in izbiro potrdite s klikom na gumb »Nadaljuj na Rekono«. Na naslednjem koraku izvedete prijavo z vašo
obstoječo e-identiteto Rekono oz. Rekono računom, če pa Rekono računa še nimate, pa ga ustvarite s klikom na
gumb »Ustvari račun«. V obeh primerih boste v postopku izpolnili oz. če je potrebno, dopolnili vaše osebne podatke
na Rekono računu (ime, priimek, davčna številka, datum rojstva, stalni naslov).
Po izpolnitvi (ali eventualni dopolnitvi) osebnih podatkov nadaljujete na korak povezovanja Rekono računa in spletne
banke.
Po odobritvi dovoljenja, da spletna banka lahko dostopa do vašega Rekono računa, vas bo v primeru, če ustvarjate
novo Rekono e-identiteto in zato Rekono e-identiteta še nima dovolj visoke ravni zaupanja za prijavo v spletno
banko ali pa če se prijavljate z vašo obstoječo Rekono e-identiteto, pa ta še nima dovolj visoke ravni zaupanja za
prijavo v spletno banko - v postopku spletna banka pozvala, da vnesete identifikacijski ključ, ki ste ga prejeli ob
vklopu spletne banke s strani banke. Po vnosu identifikacijskega ključa se raven zaupanja v vašo Rekono eidentiteto dvigne na visok nivo in ker imate zdaj dovolj visoko raven zaupanja za prijavo v spletno banko, vas spletna
banka prijavi vanjo. Identifikacijski ključ je veljaven 72 ur od izdaje.
Če že imate Rekono e-identiteto visoke ravni zaupanja, vas spletna banka ne bo pozvala k vpisu identifikacijskega
ključa oz. lahko vpis identifikacijskega ključa preskočite in boste uspešno prijavljeni v spletno banko. V takšnem
primeru vam s prejetim identifikacijskim ključem ni treba narediti ničesar, enostavno pustite, da veljavnost poteče.
Takšno e-identiteto Rekono visoke ravni zaupanja ste denimo lahko pridobili, če ste že uporabnik katere od drugih
digitalnih bančnih poti pri N Banki (npr. mobilne banke za fizične ali pravne osebe, spletne banke za pravne osebe),
ali pa na druge načine; e-identiteto Rekono visoke ravni zaupanja, s katero se prijavite v spletno banko, namreč
lahko pridobite tudi prek druge slovenske banke ali pa prek načinov, ki jih omogoča sam račun Rekono (npr. prijava
kvalificiranega digitalnega potrdila na varnem nosilcu v Rekono račun). Pogoj za vstop v vašo spletno banko z
Rekono računom visoke ravni zaupanja je, da imate storitev spletne banke vklopljeno s strani banke.
Rekono račun je vedno vezan za vas kot uporabnika, fizično osebo (na vašo osebno davčno številko), tako
da ni možno ustvariti dveh različnih Rekono računov z isto davčno številko uporabnika, pri čemer bi bil en
Rekono račun namenjen denimo poslovni uporabi, drugi pa denimo osebni uporabi. Isti Rekono račun
uporabljate kot fizična oseba tako za osebni namen (prijava v spletno banko za fizične osebe) kot tudi za
poslovni namen (prijava v spletno banko za pravne osebe kot pooblaščenec, fizične oseba, pri pravni
osebi). Priporočamo, da v Rekono račun, tudi če ga uporabljate samo za službeni oz. poslovni namen,
registrirate vaš osebni e-poštni naslov in vašo osebno mobilno telefonsko številko kot drugi faktor za
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prijavo. To pomeni, da se z istim e-mail naslovom in isto mobilno telefonsko številko prijavljate tako v
digitalne kanale za fizične osebe kot tudi v digitalne kanale za pravne osebe.
POMEMBNO: Rekono račun je vaša osebna e-identiteta, zato dostopnih podatkov nikoli ne »posojajte« ali
delite z nikomer (in če so zapisani, jih hranite na varnem mestu), saj lahko v tem primeru pride do resnih
zlorab prek vseh spletnih servisov, kjer je Rekono račun možno uporabljati oz. imate vašo Rekono eidentiteto registrirano za uporabo (spletne banke, mobilne banke, zavarovalnice, e-uprava, ipd.).
V skrbi za varnost vašega Rekono računa oz. vaše Rekono e-identitete bodite vedno pozorni tudi na:
1) lažna sporočila s povezavami na lažna spletna mesta Rekono.
Pravi spletni naslov za prijavo v Rekono se vedno prične z "https://idp.rekono.si/...". Vsako drugo
spletno mesto, ki ima morebiti identičen oz. podoben izgled kot Rekono spletno mesto in se v
naslovni vrstici ne prične z https://idp.rekono.si, je lažno (primer lažnega: »https://rekonoslo.com/...:«), zato v takšna spletna mesta nikoli ne vpisujte vaših Rekono dostopnih podatkov (epoštni naslov, vstopno geslo, enkratna SMS koda).
2) lažne klice in druga sporočila v povezavi s prijavo v Rekono.
Uslužbenci banke ali uslužbenci ponudnika Rekono od vas v telefonskih klicih ali sporočilih nikoli
ne bodo zahtevali, da jim posredujete kakršna koli prijavna gesla, uporabniška imena oz. e-poštne
naslove za prijavo, enkratna SMS gesla ali PUK kode, povezana z vašim Rekono računom. Nikoli in
nikomur ne posredujte svojega e-poštnega naslova in vstopnega gesla za vašo e-identiteto Rekono,
prav tako tudi ne enkratnih kod SMS žetonov ali PUK kod, niti po telefonu, niti z vpisom teh
podatkov v lažna spletna mesta.
V primeru, da ste svoje dostopne podatke Rekono pomotoma posredovali goljufom, nemudoma obvestite
banko prek Kontaktnega centra banke v delovnem času, da blokira vse dostope do vaše spletne in mobilne
banke. Prav tako se obrnite na ponudnika Rekono, da takoj izbrišejo vaš Rekono račun – na naslov
support@rekono.si pošljite e-poštno sporočilo, v katerem navedite za kateri Rekono račun zahtevate izbris
– navedite sledeče tri podatke:
•
•
•

e-poštni naslov, na katerega je Rekono račun registriran,
mobilna telefonska številka, ki je prijavljena v tem Rekono računu
vaša davčna številka.

Rekono podporna služba bo, če so podatki pravilni, izbrisala Rekono račun in lahko boste ustvarili novega.
Pri ustvarjanju novega Rekono računa posebej pozorni, da določite povsem drugo vstopno geslo kot pri
prejšnjem računu, lahko pa v novi Rekono račun registrirate tudi drug, povsem nov e-poštni naslov.
Prav tako priporočamo, da si, če tega še niste naredili, na mobilni telefon namestite mobilno aplikacijo
Rekono OnePass in se vanjo prijavite z vašim Rekono računom (tj. aplikacijo registrirate). Ker je Rekono
OnePass možno uporabljati le na eni mobilni napravi, pomeni da s tem, ko jo registrirate vi, onemogočite,
da bi te namesto vas naredil nekdo, ki bi od vas morebiti pridobil vaše Rekono dostopne podatke. Prav tako
velja, da z aplikacijo Rekono OnePass za nikogar drugega ne potrjujte prijav ali transakcij.
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Primera dveh prejetih e-poštnih sporočil ob vklopu spletne banke (prejme pooblaščeni uporabnik): 1) obvestilo o
vklopu spletne banke in 2) obvestilo s prvim delom identifikacijskega ključa:

Prijavna stran spletne banke za pravne osebe ob izbiri možnosti »Prijava z e-identiteto Rekono«:
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Navodila za Poslovno spletno N Banko

9 / 78

Po kliku na gumb »Nadaljuj na Rekono« boste preusmerjeni na prijavo z Rekono računom (spletni naslov za prijavo
z Rekono se vedno prične z »https://idp.rekono.si/....«). Če Rekono računa še nimate, namesto klika na gumb
»Prijava« kliknite na gumb »Ustvari račun«.

Če ste namesto »Prijava« izbrali »Ustvari račun«, boste ustvarili nov Rekono račun.
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Pri ustvarjanju novega Rekono računa (ali pa če na vašem obstoječem Rekono računu osebni podatki manjkajo)
boste vpisali še vaše pravilne osebne podatke:
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Po vpisu osebnih podatkov boste dokončali postopek registracije:

N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

12 / 78

Po uspešni prijavi z obstoječim Rekono računom oz. po uspešno opravljeni registraciji novega Rekono računa
potrdite še povezavo spletne banke in Rekono računa (potrdi se le ob prvi povezavi):

Če ste v postopku ustvarili nov Rekono račun in zato raven zaupanja v Rekono račun še ni dovolj visoka ali pa če se
prijavljate z že obstoječim Rekono računom, katerega raven zaupanja ni dovolj visoka, boste morali vpisati še ob
vklopu spletne banke prejeti identifikacijski ključ. Na spodnjem ekranu kliknite na Razumem in nadaljujte z vpisom
identifikacijskega kljuća.
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Vpišite identifikacijski ključ v celotni dolžini 16 znakov, ki ga sestavite iz obeh delov, prejetih na e-poštni naslov
(prvih 8 znakov) in v SMS sporočilu (drugih 8 znakov).

Po vpisu identifikacijskega ključa se bo raven zaupanja v vašo Rekono e-identiteto dvignila na visoko raven in s to
Rekono e-identiteto boste uspešno prijavljeni v spletno banko.
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Banka vam (kot pooblaščenemu uporabnikU) servis spletne banke vklopi ob oddaji pravilnega zahtevka za vklop
servisa spletne banke, oddanega v banki s strani zakonitega zastopnika podjetja.
Ob vklopu servisa spletne banke prejmete na vaš e-poštni naslov (ki je naveden na Zahtevku) potrditev vklopa
storitve spletne banke, v katerem je spletna povezava do prijavne strani v spletno banko in kratka navodila za
aktivacijo. Ob vklopu servisa prejmete ločeno tudi identifikacijski ključ za dvig zaupanja v Rekono identiteto in sicer v
dveh delih: prvi del identifikacijskega ključa (8 znakov) prejmete na e-poštni naslov (naveden na Zahtevku za vklop
spletne banke), drugi del (8 znakov) pa na mobilno telefonsko številko (navedeno na Zahtevku za vklop spletne
banke). Celotni ključ, sestavljen iz obeh delov, dolžine 16 znakov, uporabite pri prijavi z Rekono v spletno banko v
primeru, da raven zaupanja v vašo Rekono še ni dovolj visoka in vas aplikacija spletne banke pozove k vpisu
identifikacijskega ključa. V primeru da je raven zaupanja Rekono računa dovolj visoka, identifikacijskega ključa ni
potrebno uporabiti. Izdani identifikacijski ključ je vedno veljaven 72 ur od izdaje.
Skladno z navodili za aktivacijo nato na vstopni strani spletne banke za pravne osebe kliknete na povezavo »Prijava
z e-identiteto Rekono« in se nato s klikom na gumb »Prijava z Rekono« prijavite z obstoječim Rekono računom, oz.
Rekono račun ustvarite, če ga še nimate. Po potrditvi, da aplikaciji spletne banke dovoljujete dostop do Rekono
računa, vas spletna banka v primeru, da raven zaupanja v vašo e-identiteto Rekono še ni dovolj visoka, pozove k
vpisu identifikacijskega ključa - le-tega vpišete in dvignete raven zaupanja v vašo Rekono e-identiteto. V primeru,
da je raven zaupanja v Rekono e-identiteto dovolj visoka, se korak vnosa identifikacijskega ključa preskoči.
Ko je izpolnjen pogoj, da je raven zaupanja v vašo Rekono e-identiteto dovolj visoka, se spletna banka uspešno
aktivira in se obenem tudi izvede uspešna prva prijava v spletno banko.

2.2 Prehod na uporabo Rekono e-identitete za avtentikacijo v spletni
banki (za uporabnike spletne banke, ki ste spletno banko aktivno
uporabljali pred pričetkom prehoda na Rekono)
Za uporabnike, ki ste spletno banko uporabljali še pred pričetkom prehoda na Rekono, so navodila za povezovanje
Rekono računa in spletne banke ter dvig zaupanja v e-identiteto Rekono prek spletne banke (brez izdaje ali uporabe
identifikacijskega ključa) dostopne na spletnih straneh banke na naslovu https://www.nbanka.si/rekono
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3 Načini dostopa do spletne banke
V spletno banko Poslovna spletna N Banka vstopate z e-identiteto Rekono visoke ravni zanesljivosti.
V prehodnem obdobju prehoda na uporabo Rekono, ki se je pričelo 25.4.2022 do zaključka prehoda so na voljo še
strani načini dostopa, ki bodo po zaključku prehoda ukinjeni:
1. z OTP čitalcem kartic in s PIN kodo poslovnih plačilnih kartic banke - poslovna debetna Mastercard ali
poslovna Ide@l Mastercard N Banke,
2. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vstopnim geslom in SMS žetonom,
3. s kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim na varnem nosilcu in vstopnim geslom,
4. z uporabniškim imenom, vstopnim geslom in SMS žetonom.
Način dostopa izberete sami pred vsako prijavo na vstopni strani spletne banke Poslovna spletna N Banka.

3.1 Prijavni element – prijava in odjava kvalificiranega digitalnega potrdila
ter onemogočen dostop
3.1.1 Prijava in odjava kvalificiranega digitalnega potrdila
Prijavite lahko svoje kvalificirano digitalno potrdilo (SIGEN CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA ali AC NLB). Potrdila
POŠTA®CA, HALCOM-CA in AC NLB prijavite neposredno v spletni banki. Za prijavo kvalificiranega digitalnega
potrdila SIGEN CA pa morate banki predhodno sporočiti serijsko številko tega potrdila.
Prijava se izvede v Profilu uporabnika, v osebnih nastavitvah v razdelku Prijavni elementi s potrditvijo polja Prijavi
trenutno uporabljeno kvalificirano digitalno potrdilo. Uporabljeno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga prijavljate, je
zapisano v razdelku Podatki trenutno uporabljenega kvalificiranega digitalnega potrdila nad omenjenim poljem. Če
zapisa ni, je potrebna ponovna odjava in prijava v spletno banko pri kateri izberete želeno kvalificirati digitalno
potrdilo.

Slika 3: Prijavni elementi 3
Uporabnik lahko v spletni banki v razdelku Prijavni element odjavi svoje trenutno prijavljeno kvalificirano digitalno
potrdilo s potrditvijo polja Odjavi prijavljeno kvalificirano digitalno potrdilo.
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Slika 4: Prijavni elementi 4

3.1.2 Onemogočen dostop do spletne banke
Do onemogočenega dostopa do spletne banke lahko pride (ob prijavi s starimi načini prijave, tj. načini, ki niso
Rekono) zaradi:
3.1.2.1

pozabljenega gesla,
prevečkrat vnesenega napačnega gesla ali SMSžetona,
prevečkrat vnesenega napačnega enkratnega gesla pri dostopu s plačilno debetno ali kreditno kartico N
Banke s čitalcem plačilnih kartic in s PIN-om,
napake pri prejemu SMSžetona zaradi spremenjenih kontaktnih podatkov,
napake pri generiranju enkratnega gesla zaradi pokvarjenega OTP čitalca kartic.
Večkratni vnos napačnega gesla ali pozabljeno geslo

Po petih (5) zaporednih napačnih vnosih vstopnega gesla ali SMS žetona ali enkratnega gesla pri dostopu s plačilno
debetno ali kreditno kartico N Banke s čitalcem plačilnih kartic in s PIN-om, vam bomo zaradi vaše varnosti
onemogočili dostop do spletne banke.
Po treh (3) zaporednih napačnih vnosih enkratnega gesla pri dostopu s plačilno debetno ali kreditno kartico N Banke
s čitalcem plačilnih kartic in s PIN-om, vam bomo zaradi vaše varnosti onemogočili dostop do spletne banke s to
metodo. Če v tem primeru ne bo prekoračeno maksimalno število zaporednih napačnih vnosov, boste lahko
poskusili izvesti vstop s preostalima dvema vstopnima elementoma: z vstopnim geslom in SMS žetonom.
Če kvalificiranega digitalnega potrdila nimate prijavljenega, lahko s klicem v Kontaktni center pridobite novo
aktivacijsko povezavo (se zaračuna po obstoječi tarifi), ki bo poslana na obstoječi kontaktni e-poštni naslov oz.
kontaktne podatke.
3.1.2.2

Izgubljen ali pokvarjen OTP čitalec kartic

OTP čitalec kartic lahko naročite v poslovalnici ali preko spletne banke, če lahko za dostop uporabite drug način
dostopa.
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3.2 Načini vstopa v spletno banko
Do končnega prehoda na uporabo Rekono v spletni banki so poleg prijave z Rekono na voljo še stari načini
dostopov: kartica in OTP čitalec, kvalificirano digitalno potrdilo in uporabniško ime z vstopnim geslom in SMS
žetonom. Po ukinitvi starih načinov dostopa bo v spletno banko možno vstopati le še s prijavo z Rekono.

3.2.1 Dostop z Rekono e-identiteto
V spletno banko z Rekono računom vstopite tako, da na prijavni strani kliknete na povezavo »Prijava z e-identiteto
Rekono« in se nato prijavite z avtentikacijskimi elementi vašega osebnega Rekono računa.
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Po uporabi drugega prijavnega faktorja (enkratno geslo v SMS sporočilu ali ostalih) boste uspešno prijavljeni v
spletno banko. Ostale druge faktorje prijave Rekono (OnePass prijava, FIDO prijava, kvalificirano digitalno
potrdilo,..) uredite neposredno v vašem Rekono profilu na www.rekono.si (Nadzorna plošča).
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3.2.2 Dostop s plačilno poslovno debetno Mastercard ali poslovno Ide@l Mastercard
kartico z OTP čitalcem kartic in s PIN kodo
Kot uporabniki spletne banke in imetniki poslovne plačilne kartice N Banke, se lahko v spletno banko prijavite s
poslovno kartico N Banke in OTP čitalcem kartic. OTP čitalec kartic lahko naročite v banki ali prek spletne banke.
Najprej vnesete številko, ki je natisnjena na kartici:
-

Poslovna debetna Mastercard (9 mestna ID kartice) ali
Poslovna Ide@l Mastercard (9 mestna ID kartice).

Za vstopno geslo vnesete enkratno geslo (8-mestno število), ki ga generira OTP čitalec kartic. Uporabnik v OTP
čitalec kartic vnese 4-mestno osebno identifikacijsko številko kartice (PIN koda). Na podlagi PIN kode OTP čitalec
kartic ustvari enkratno 8-mestno geslo (OTP).

Slika 6: Prijava z OTP čitalcem kartic

3.2.3 Dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vstopnim geslom in varnostno
nadgrajenim SMS žetonom
Kvalificirano digitalno potrdilo predstavlja elektronski osebni dokument imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila in
služi identifikaciji ter preverjanju identitete pri poslovanju preko Poslovne spletne N Banke.
Za prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom morate pridobiti potrdilo pri pooblaščenem izdajatelju (SIGEN CA,
POŠTA®CA, HALCOM-CA ali AC NLB) in ga nato prijaviti v spletni banki Poslovna spletna N Banka. Prijavite ga v
sklopu Profil - Osebne nastavitve - razdelek Prijavni elementi. Najprej ga mora brskalnik ob vstopu v spletno banko
razbrati. Uporabite lahko naslednja kvalificirana digitalna potrdila:
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-

-

3.2.3.1

SIGEN CA; vezano izključno na serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila, ki jo je posamezen
uporabnik podal na Zahtevku za uporabo spletne banke Poslovna spletna N Banka ali na Zahtevku za
spremembo podatkov za uporabo spletne banke Poslovna spletna N Banka;
POŠTA®CA, HALCOM-CA, AC NLB; vezani izključno na enolično določljivega uporabnika (kvalificirano
digitalno potrdilo je vezano na davčno številko uporabnika).

Potek prijave v spletno banko

Kvalificirano digitalno potrdilo naj bo nameščeno na varnem mediju uporabnika (USB, pametna kartica). Namestitev
na osebnem računalniku iz varnostnih razlogov odsvetujemo. Spletni brskalnik kvalificirano digitalno potrdilo
prepozna in uporabi za prijavo. Na vstopni strani spletne banke se odpre okno z izpisanimi podatki kvalificiranega
digitalnega potrdila in poljem za vnos vstopnega gesla (ustvarili ste si ga ob aktivaciji ali v osebnih nastavitvah, kjer
ga lahko tudi spremenite). Po potrditvi vnosa se pojavi okno za vnos SMS žetona, ki ga prejmete na telefonsko
številko mobilnega telefona, sporočenega banki. Ta žeton (4-mestna koda) vnesete v polje in potrdite prijavo v
spletno banko.
3.2.3.2

Prijava in odjava kvalificiranega digitalnega potrdila

Za uporabo v spletni banki lahko prijavite svoje kvalificirano digitalno potrdilo (SIGEN CA, POŠTA®CA, HALCOMCA ali AC NLB). Potrdila POŠTA®CA, HALCOM-CA in AC NLB prijavite neposredno v spletni banki. V spletni banki
za pravne osebe lahko uporabljate tudi kvalificirana digitalna potrdila, izdana za fizične osebe. Za prijavo
kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA morate banki predhodno sporočiti serijsko številko tega potrdila.
Prijava kvalificiranega digitalnega potrdila se izvede v Profilu uporabnika, v osebnih nastavitvah v razdelku Prijavni
elementi s potrditvijo polja Prijavi trenutno uporabljeno kvalificirano digitalno potrdilo. Uporabljeno kvalificirano
digitalno potrdilo, ki ga prijavljate, je zapisano v razdelku Podatki trenutno uporabljenega kvalificiranega digitalnega
potrdila nad omenjenim poljem. Če zapisa ni, je potrebna ponovna odjava in prijava v spletno banko pri kateri
izberete želeno kvalificirati digitalno potrdilo.
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Slika 3: Prijavni elementi 3
Uporabnik lahko v spletni banki v razdelku Prijavni element odjavi svoje trenutno prijavljeno kvalificirano digitalno
potrdilo s potrditvijo polja Odjavi prijavljeno kvalificirano digitalno potrdilo.

Slika 4: Prijavni elementi 4

3.2.4 Dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanem na varnem nosilcu in
vstopnim geslom (brez SMS žetona)
Ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP) najvišje varnostne stopnje (tj. izdan je na varnem nosilcu,
varovan z PIN kodo in ga z nosilca ni mogoče nikakor izvoziti) uporaba dodatnega nivoja varnosti (SMS žeton) ni
potrebna. Takšno KDP je denimo HalcomCA, izdano na USB ključku.
Uporabnik se ob uporabi takšnega KDP v spletno banko prijavi le z vpisom stalnega vstopnega gesla. Ne glede na
to potrjevanje plačil uporabnik še vedno izvaja z dinamičnim SMS žetonom in zato potrebuje mobilno telefonsko
številko.
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3.2.5 Dostop z uporabniškim imenom, vstopnim geslom in SMS žetonom
Na vstopni strani Poslovna spletna N Banka se pojavi obrazec s polji za vnos uporabniškega imena in vstopnega
gesla.
Uporabniško ime se ustvari ob vklopu spletne banke uporabniku in ga dobite v aktivacijskem e-poštnem sporočilu, v
uporabniških nastavitvah pa ga lahko enostavno spremenite.

Slika 7: Prijava z uporabniškim imenom in geslom
Po potrditvi vnosa se pojavi okno za vnos SMS žetona, ki ga prejmete na telefonsko številko mobilnega telefona,
sporočenega banki. Ta žeton (4-mestna koda) vnesete v polje in potrdite prijavo v spletno banko.

Slika 8: Vnos SMS žetona
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3.3 Sprememba uporabniškega imena in vstopnega gesla
Uporabniško ime
Uporabniško ime se ustvari ob vklopu spletne banke uporabniku in ga dobite v aktivacijskem e-poštnem sporočilu, v
uporabniških nastavitvah pa ga lahko enostavno spremenite.
Vstopno geslo
Prav tako si lahko spremenite vstopno geslo. To storite v Osebnih nastavitvah, do katerih pridete s klikom na Profil
ob vašem imenu in priimku ali s klikom na sliko profila oz. preko klika na Pripomočki  Profil  Osebne nastavitve.
Odpre se vam obrazec z vašimi podatki, kjer lahko v sklopu Prijavni elementi določite ali spremenite vaše vstopno
geslo. Določitev ali spremembo vstopnega gesla boste morali potrditi z EBA potrditvijo (glejte uporabniška navodila).

3.4 Potek seje
V primeru, da ste v spletno banko prijavljeni, niste pa aktivni, vas spletna banka po določenem času avtomatično
odjavi iz spletne banke. Na skorajšnjo odjavo vas bo opozorilo obvestilo v levem zgornjem kotu – Potek seje. Sejo
lahko podaljšate s klikom na gumb Podaljšaj sejo.

Slika 9: Potek seje

Slika 10: Obvestilo o poteku seje
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3.5 Odjava iz spletne banke
Ko zaključite z delom preko spletne banke se odjavite tako, da v meniju kliknete na "Odjava". Počakajte, da se stran
naloži. Priporočamo vam tudi, da zaradi vaše varnosti zaprete vse zavihke oz. celoten brskalnik. V primeru uporabe
kartice izvlecite tudi kartico iz čitalca kartic.

Slika 11: Gumb »Odjava«

N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

25 / 78

4 Nastavitve
Poslovna spletna N Banka vam omogoča, da si jo prilagodite svojim željam in potrebam. Spremembe osnovnih
nastavitev urejate v svojem Profilu, do katerega dostopate s klikom na Profil v desnem zgornjem kotu ali s klikom na
sliko profila.

Slika 12: Gumb »Profil«
Na profilu si lahko urejate oz. pregledujete naslednje (odvisno od vloge, ki jo imate):
-

osebne nastavitve,
nastavitve avtorizacije,
nastavitve obveščanja,
status povezave e-identitete Rekono,
dnevnik dostopov.

4.1 Osebne nastavitve
Pod zavihkom Osebne nastavitve lahko spremenite vaše geslo, število prikazanih vrstic v tabelah in omogočene
načine prijave. Po vnesenih spremembah kliknite Shrani na dnu strani, da se bodo vaše spremenjene nastavitve
shranile.
Spremembo podatkov kot so uporabniško ime, vstopno geslo, način boste morali dodatno avtorizirati.

4.1.1 Osebni podatki
Tukaj so prikazani vaši osebni podatki, ki jih ima banka. V primeru spremembe kontaktirajte banko.

N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

26 / 78

4.1.2 Kontaktni podatki
Kontaktne podatke banka uporablja za pošiljanje SMS žetonov in SMS sporočil (če je pošiljanje SMS sporočil
uporabniku označeno z DA) ter sporočil po elektronski pošti.
Vašo mobilno številko in vaš e-poštni naslov lahko spremeni zakoniti zastopnik v banki.

4.1.3 Partner
Prikazani so podatki pravne osebe, na transakcijskem računu katere ste pooblaščeni – kadar imate izbran delovni
račun od te pravne osebe.

4.1.4 Prijavni elementi
Prijavni elementi so elementi uporabljeni za dostop do spletne banke. Natančneje so opisani v točki 3.3 – Dostopne
komponente.
Pod razdelkom Prijavni elementi je zapisano tudi uporabniško ime uporabnika spletne banke. Omogočena je
sprememba vstopnega gesla ter odjava in/ali prijava digitalnega kvalificiranega potrdila.

4.1.5 Nastavitve uporabe
Nastavite si lahko jezik, ki ga želite uporabljati in določite število prikazanih vrstic v tabelah.

4.1.6 Dnevnik dostopov
Prikazana je zadnja uspešna prijava in zadnja neuspešna prijava v spletno banko. S klikom na gumb Dnevnik
dostopov lahko preverimo še ostale vpise.

4.1.7 Načini prijave
Označeni so načini prijave uporabnika z možnostjo prijave in odjave načinov dostopa, ki so podrobneje opisani v
predhodnih točkah. Način prijave si lahko izberete glede na dostopne komponente, ki jih imate (e-identiteta Rekono,
kvalificirano digitalno potrdilo, OTP čitalec kartic ter uporabniško ime in vstopno geslo z SMS žetonom).
V primeru, da je uporabnik imetnik poslovne debetne ali kreditne Mastercard kartice, se lahko s to kartico in OTP
čitalcem prijavi v spletno banko.

4.2 Nastavitve avtorizacije
Nastavitve avtorizacije služijo potrjevanju plačilnih nalogov, naročil in nastavitev. Tukaj si lahko nastavite pogoje za
dodatno avtorizacijo (nastavitve časa in zneskov).
Vse spremembe nastavitev avtorizacije je treba potrditi z EBA potrditvijo.
Za vse nastavitve avtorizacije velja, da boste ob uspešno shranjeni spremembi nastavitev iz spletne banke
odjavljeni. Za uveljavitev sprememb nastavitev se mora uporabnik ponovno prijaviti v spletno banko.

4.2.1 Osnovne nastavitve dodatne avtorizacije
Tukaj lahko vidite status nastavitve dodatne avtorizacije – vključena je dodatna avtorizacija s SMS žetonom.
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4.2.2 Uporaba dodatne avtorizacije
Tukaj si lahko nastavite:
•
•
•

mejni znesek za obvestila,
mejni znesek za enkratno geslo in
dnevni mejni znesek za enkratno geslo.

Mejni znesek za enkratno geslo
Za vsako posamezno plačilo v znesku nad 30 EUR je potrebna dodatna avtorizacija z enkratnim geslom. Z
nastavitvijo mejnega zneska za obvestila pa lahko določimo tudi nižji mejni znesek. Za vsako plačilo v znesku nad
tem določenim mejnim zneskom je potrebna dodatna avtorizacija z SMS žetonom, za vsako plačilo pod tem
zneskom pa dodatna avtorizacija ni potrebna (razen ko je presežen dnevni mejni znesek za enkratno geslo).
Dnevni mejni znesek za enkratno geslo
Ko skupni znesek vseh plačil v istem dnevu preseže 100 EUR, je za vsako nadaljnje plačilo v istem dnevu potrebna
dodatna avtorizacija z SMS žetonom. Z nastavitvijo lahko določimo tudi nižji dnevni mejni znesek.
Plačila na prejemnike, shranjene v predlogah
Posamezna plačila, ki se izvajajo iz plačilnih predlog (tj. plačila, ki so bila nekoč prej že avtorizirana) oziroma je
prejemnik plačila že shranjen v seznamu plačilnih predlog, ne potrebujejo še dodatne avtorizacije posameznega
plačila, prav tako pa se tudi ne prištevajo vsoti skupnega dnevnega zneska plačil.
Mejni znesek za obvestila
Mejni znesek za obvestila o transakcijah je smiselno nastaviti nižje od mejnega zneska za enkratno geslo. V tem
primeru boste prejeli obvestilo o vsaki transakciji v višini, ki je nad mejnim zneskom za prejem obvestila in pod
mejnim zneskom za enkratno geslo.

4.2.3 Dodatne nastavitve omejevanja avtorizacije
Onemogočite si lahko avtorizacijo vseh plačil, ki niso na predlogah ali prenose med računi, ki jih imate prijavljene v
spletni banki. Omogočite jih lahko zgolj v določenem časovnem obdobju, brez časovne omejitve ali nikoli.

4.3 Nastavitve obveščanja
Pri nastavitvah obveščanja lahko vključite / izključite storitev obveščanja o različnih osebnih finančnih dogodkih oz.
dogodkih povezanih z uporabo spletne banke. Po želji si lahko izberete obveščanje o prilivih, obveščanje o odlivih,
nalogih, stanju ter druga obvestila. Potrebno je zgolj strinjanje s splošnimi pogoji, dodatno potrjevanje nastavitev ni
potrebno.
Pod zavihkom Nastavitve obveščanja so izpisani kontaktni podatki – e-mail naslov in telefonska številka, ki sta bila
posredovana ob oddaji Zahteve za uporabo spletne banke ali Zahteve za spremembo kontaktnih podatkov.
Obveščanje si lahko vklopite ali izklopite.
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Slika 13: Nastavitve obveščanja
Če imate obvestila vklopljena, si jih lahko natančneje definirate. Posebej si nastavite:
-

obvestila o prilivih,
obvestila o odlivih,
obvestila o nalogih,
obvestila o stanju na računih,
druga obvestila.

Obvestila o prometu (prilivi, odlivi), stanju so na voljo le uporabnikom, ki imajo pravico vpogleda.

4.3.1 Obvestila o prilivih
Izberete si lahko račune, za katere želite prejemati obvestila o prilivih. Nato izberete še način obveščanja (SMS ali email) ter mejni znesek nad katerim se vam obvestilo pošlje (na primer – obvestila želite prejemati za vse prilive višje
od 50 EUR). Prijava na obveščanje je ločena za domače in mednarodne prilive.

4.3.2 Obvestila o odlivih
Izberete si lahko račune, za katere želite prejemati obvestila o odlivih. Nato izberete še način obveščanja (SMS ali email) ter mejni znesek nad katerim se vam obvestilo pošlje (na primer – obvestila želite prejemati za vse odlive višje
od 50 EUR). Prijava na obveščanje je ločena za domače in mednarodne odlive.

4.3.3 Obvestila o nalogih
Izberete si lahko obveščanje (SMS ali e-mail) ob obdelanih ali zavrnjenih nalogih.

4.3.4 Obvestila o stanju na računih
Izberete si lahko račune, za katere želite prejemati obvestila o stanju. Nato izberete še način obveščanja (SMS ali email), termin in mejni znesek pod katerim se vam obvestilo pošlje (na primer – obvestila želite prejemati vedno, ko je
stanje na računu nižje od 200 EUR).

4.3.5 Druga obvestila
Nastavite si lahko obveščanje tudi za obvestila:
-

ob poteku depozita,
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-

ob prejetih e-računih,
prejem sdd nalogov,
ob uspešnem vstopu v spletno banko,
ob neuspešnem poskusu vstopa v spletno banko.

4.4 Dnevnik dostopov
Prikazana je tabela vseh dostopov v spletno banko s podatki prijav in odjav v spletno banko in možnostjo filtriranja.
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5 Moja banka
Glavne postavke v meniju Poslovne spletne N Banke so:
-

moja banka,
plačila,
posli,
naročila,
pripomočki,
dokumenti,
komunikacijski center.

Meni vam je na voljo na vrhu strani.

Pod glavnim menijem je preglednica po skupinah produktov.
Slika 15: Preglednica po skupinah produktov

5.1 Pregled stanja in produktov
Začetna stran Poslovne spletne N Banke vam ponuja hiter in enostaven pregled nad vsemi vašimi bančnimi produkti
in finančnimi stanji.
Za hiter pregled stanja ali neprebranih obvestil v komunikacijskem centru, preverite zavihke na desni strani, ko ste v
pogledu Moja banka. Ko se z miško postavite nad posamezen zavihek, se ta razširi. Izpiše se katera odprta zadeva
čaka na vašo aktivnost. Klik na posamezen zavihek vas bo preusmeril na ustrezno stran, da lahko izvedete
zahtevano aktivnost (npr. klik na Zavrnjene naloge vas pelje na prometno tabelo v zavihek Zavrnjeni; klik na
Obvestila pa v Komunikacijski center).
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Vsak posamezen bančni produkt je prikazan v svojem kvadratku in vsebuje osnovne informacije:
-

ime oz. naziv produkta,
naziv lastnika produkta,
številko produkta,
stanje,
razpoložljivo stanje (kjer produkti tak podatek nosijo),
morebitne dodatne oznake (SDD, eRačun ali blokada).

Za pregled po skupinah produktov prehajajte med zavihki – Računi, Kreditne kartice, Varčevanja, Krediti in Vsi
aktivni produkti. Tukaj se vam bodo pokazali vsi produkti posamezne skupine (npr. Računov, ki jih imate), pod
zadnjim zavihkom pa imate pregled nad vsemi aktivnimi produkti.
Klik na posamezni produkt vas bo peljal na posamično stran produkta.
Prikaz kreditnih kartic
Uporabnik skladno z dodeljenimi pravicami na Zahtevku za uporabo lahko spremlja promet in stanje pri kreditnih
karticah za:
a) le svojo kreditno kartico, za uporabo katere je pooblaščen s strani imetnika (poslovnega subjekta),
b) vse kreditne kartice imetnika (poslovnega subjekta) - vezane na katerikoli transakcijski račun podjetja, ne
glede na pooblastila uporabnika na posameznih transakcijskih računih,
c) ne vidi nobene kreditne kartice, niti te, za uporabo katere je pooblaščen.

5.1.1 Urejanje prikaza - skrivanje/prikazovanje produktov
Na strani Moja banka – pod zavihkom Vsi aktivni produkti, si lahko po svojih željah uredite prikazane produkte. S
klikom na gumb Uredi prikaz se vam bodo prikazali kvadratki z vsemi produkti, ki jih imate (računi, krediti, depoziti,
kartice, ...).
S klikom na kvadratke lahko za posamezen produkt določite ali bo prikazan (klik na ikono Prikaži produkt) ali skrit
(klik na ikono Ne prikaži produkta).

N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

32 / 78

Slika 20: Skrivanje produktov
Klik na naziv produkta vam bo omogočil lastno poimenovanje produkta, za lažjo uporabniško prepoznavanje vsake
posamezne storitve, ki jo imate sklenjeno pri banki.
Klik na gumb Shrani prikaz si bo vse nastavitve in poimenovanja zapomnil.

5.1.2 Blokade
Blokade so prikazane na posameznem produktu – računu ali varčevanju. Prikazane so že na produktnem kvadratku
na začetni strani Moja banka kot tudi kasneje na podrobnostih produkta (glej točko 6 – Prikaz produktov).
Klik na zaznamek Blokada vas bo pripeljal na podrobnosti produkta, kjer so predstavljene podrobnosti same
blokade.

5.2 Obvestila
Obvestila, ki jih pošilja banka vsem spletnim uporabnikom (vzdrževalna dela, obvestila o spremembah pogojev, o
plačilnem sistemu…). Gre za enosmerna obvestila banke do uporabnika, odgovori niso mogoči. Celotno obvestilo
lahko vidite pod zavihkom Obvestila banke znotraj komunikacijskega centra (glej točko 13.3).
Če banka ni poslala nobenih obvestil, prikaza na začetni strani Moja banka ni.
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Slika 21: Obvestilo na prvi strani

5.3 Prometna tabela
Na dnu Moje banke najdete prometno tabelo, ki prikazuje postavke celotnega prometa in pregled vseh nalogov
bančnega računa na katerem ste trenutno aktivni.

Slika 22: Prometna tabela
S klikom na kartico drugega TRRja iste pravne osebe (temnejšo) se ta TRR aktivira in vidite prometno tabelo tega
TRR-ja.

Slika 23: Aktiviran in neaktivirani TRR
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5.4 Hitra izbira
Na desni strani ob zavihkih s posameznimi produkti je meni za hitro izbiro. S klikom na puščico se odpre izbirni meni
z bližnjicami do posameznih plačil / poslov. Na voljo so vam bližnjice:
-

plačilni nalog,
paketi,
izdajanje e-računov – vnos,
izdajanje e-računov – pregled paketov,
izdajanje SDD – vnos in
izdajanje SDD – pregled paketov.

Klik na posamezno izbiro vas bo pripeljal na stran za vnos, oz. pregled izbranega plačila / posla.

Slika 24: Hitra izbira
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6 Prikaz produktov
V spletni banki imate pregled nad svojimi računi, varčevanji, karticami, krediti in posli. Hiter pregled produktov z
osnovnimi informacijami je prikazan na začetni strani Moja banka (glej točko 5.1).
Klik na posamezen produkt vas bo peljal na stran produkta, kjer so zapisane vse informacije v zvezi z njim.

6.1 Kategorije produktov
Med kategorijami produktov lahko prehajate že na začetni strani Moja banka. Kategorije produktov so:
-

računi,
kreditne kartice,
varčevanja,
krediti.

Do kategorij produktov lahko dostopate tudi preko navigacije.

Slika 25: Navigacija
Klik na postavko v navigaciji vas bo peljal na kategorijsko stran – tam so prikazani vsi produkti ene kategorije (Na
primer: klik na Računi vas bo peljal na stran z vsemi vašimi računi).
Za prikaz posameznega produkta kliknete na izbran produkt, na primer na Transakcijski račun.
Pregled posameznega produkta vam omogoča (odvisno od lastnosti produkta):
-

pregled podrobnosti (vključno s prikazom blokad in debetnih kartic, če gre za račun),
pregled stanja,
pregled in tiskanje izpiskov,
pregled prometa (in nalogov na računih) na izbranem produktu,
izvedbo novega plačila,
dostop do menjalnice,
nakazilo,
vnos paketa nalogov,
vnos in pregled SDD in
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-

vnos in pregled e-računov.

Primer produktne strani za Transakcijski račun:

Slika 26: Transakcijski račun
Primer prikaza podrobnosti računa:

Slika 27: Podrobnosti računa
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7 Pregled stanja in izpiski
Poslovna spletna N Banka vam omogoča enostaven pregled stanja prometa in izpiskov.

7.1 Filtriranje postavk v tabeli prometa (ter nalogov) in izpiskov
Tabela prometa se nahaja tako na začetni strani Moja banka (glej točko 5.3), kot tudi na produktnih straneh
posameznih računov.

7.1.1 Tabela prometa (ter nalogov)
Do filtra dostopamo preko ikone Filtriraj podatke.

Slika 28: Filter
Postavke v tabeli prometa si lahko poljubno filtrirate po naslednjih parametrih oz. pogojih:
-

časovnem obdobju,
namenu transakcije,
tip (priliv / odliv),
nazivu prejemnika,
znesku in valuti.

Po izbiri enega ali več parametrov za filtriranje, kliknite na gumb Potrdi filter. Za izbris vseh vrednosti v filtru pa
Počisti filter.

Slika 29: Potrjevanje filtra
Kasnejši izvoz prometa bo prilagojen nastavljenim filtrom.
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7.1.2 Tabela izpiskov
Postavke v tabeli izpiskov si lahko poljubno filtrirate po naslednjih parametrih oz. pogojih:
-

časovno obdobje,
končno stanje.

Slika 30: Filtriranje izpiskov
Kasnejši izvoz izpiskov bo prilagojen nastavljenim filtrom.

7.2 Pregled stanja
7.2.1 Razpoložljivo stanje
Razpoložljivo stanje je dejansko stanje na transakcijskem računu, povečano za znesek morebitne dovoljene
prekoračitve sredstev na računu in zmanjšanem za zadržana sredstva. Na primer – razpoložljivo stanje je stanje na
računu s prištetimi morebitni limiti in odštetimi postavkami, kot so plačila v čakalni vrsti.
V kolikor je določen del sredstev vezan ali zamrznjen, z njim ne morete razpolagati, dokler se ta ponovno ne sprosti
in zato ni del razpoložljivega stanja.

7.2.2 Razlika med stanjem na računu in razpoložljivim stanjem
Stanje na transakcijskem računu je celoten znesek, ki je na računu. Razpoložljivo stanje pa je dejansko stanje na
transakcijskem računu, s katerim lahko v danem trenutku razpolagate. Povečano za znesek morebitne dovoljene
prekoračitve sredstev na računu in zmanjšanem za zadržana (vezana in zamrznjena) sredstva.

Slika 31: Razpoložljivo stanje

N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

39 / 78

7.3 Izpiski
7.3.1 Mesečni izpiski
Za tiskanje mesečnega izpiska na izbranem računu kliknete postavko Izpiski. Pojavi se vam tabela, ki ima možnost
prenosa PDF in ISOXML mesečnih izpiskov. Izpiske lahko odprete / prenesete posamično ali pa množično (več
izpiskov naenkrat). Posamično jih odprete / prenesete s klikom na ikono na desni strani vrstice. Množično pa jih
izvozite tako, da jih najprej označite s klikom v okence na začetku vrstice in nato s klikom na gumb nad tabelo
(Prenos pdf izpiskov, Prenos združenega pdf izpiska in Prenos ISOXML izpiskov). Izpiski se bodo po kliku na ikono
ponudili v PDF ali ISOXML obliki, in jih lahko odprete, shranite in/ali natisnete.

Slika 32: Izpiski
Izpis prometa (ali nalogov)
Izpis prometa (ali nalogov) lahko izvozite v Excel, PDF ali xml obliko. Do izvoza prometa (ali nalogov) dostopate
preko prometne tabele na začetni strani Moja banka oz. posamezne tabele na straneh izbranega računa.
V zgornjem desnem kotu tabele kliknete na ikono, ki vam bo ustvarila Excel datoteko (leva ikona), pdf dokument
(srednja ikona) ali xml datoteko.

Slika 33: Izpis prometa
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8 Izvajanje in pregled plačil
Vnos plačilnih nalogov je preko spletne banke na voljo vsak dan, ne glede na urnik plačilnega prometa. Šteje se, da
je banka prejela plačilni nalog, ko je le-ta uspešno potrjen in je prispel na bančni strežnik. Izvedba naloga pa je
skladna z urnikom plačilnega prometa banke.

8.1 Vsa plačila
Do pregleda vseh možnosti plačil, lahko dostopate preko glavnega menija s klikom na ikono Plačila. Prav tako lahko
do plačil dostopate preko Navigacije.

Slika 34: Plačila

8.2 Izvajanje plačil
Plačila v spletni banki lahko izvajate bodisi z izbranega računa, bodisi preko zavihka Plačila na začetni strani Moja
banka oz. v meniju.
Oddaja plačilnega naloga poteka v treh korakih:
-

-

korak 1. Vnos podatkov: izpolnite vsa zahtevana polja ter kliknite na Preveri plačilo;
korak 2. Preverjanje naloga: tukaj se preveri ustreznost vnesenih vrednosti, pokažejo se morebitna
opozorila za manjkajoče ali napačne podatke, po izpolnitvi kliknemo na Izvedi plačilo. Plačilo lahko tudi
dodatno urejamo s prehodom na 1. korak (klik na Uredi plačilo);
korak 3. Potrditev naloga: pregled vnesenega in potrjenega (avtoriziranega) naloga. Če naloga nismo
potrdili (avtorizirali), se bo shranil pod Nepotrjene naloge.

V primeru, da sta za avtorizacijo naloga potrebna dva podpisnika, se po avtorizaciji prvega podpisnika nalog
prestavi med nepotrjene naloge. V čakalno vrsto je prevzet šele po avtorizaciji drugega podpisnika.

N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

41 / 78

8.2.1 Izvajanje plačil preko zavihka Plačila
Plačila se opravljajo iz transakcijskega računa, ki ga imate izbranega (je aktiven). Pri Plačilih najprej izberete TRR iz
katerega želite opraviti plačilo, nato izberete vrsto plačila (plačilni nalog (UPN), interni prenos, nakazilo v tujino, ...).

Slika 35: Izbira transakcijskega računa
V nadaljevanju sledijo koraki vnosa naloga.

8.2.2 Izvajanje plačil z izbranega računa
Ko izhajate iz posameznega računa, izberite postavko Novo plačilo.

Slika 37: Novo plačilo
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Izbirate lahko med možnostmi:
-

UPN (plačilo položnice)
interno (nakazilo na drug račun pri N Banki)
devizno (nakazilo v tujino)

Slika 38: Izbor nakazila
V nadaljevanju izpolnite ostale parametre oz. ustrezna polja.

8.3 Vrste plačil
Med plačili so:
-

plačilo položnice,
interni prenos,
eRačuni,
nakazilo v tujino,
kompenzacija,
paketi,
SDD in
menjalnica.

8.3.1 Plačilo položnice (UPN plačilo)
Plačilo UPN (univerzalni plačilni nalog) oz. plačilni nalog se uporablja za nakazovanje sredstev pri drugih bankah.
Takojšnja (instantna) plačila
Pri domačih plačilih do vključno 50.000 EUR, s tekočim datumom valute, je po vpisu IBAN številke ciljnega računa in
tekočega datuma plačila, možno izbrati možnost »Takoj«, če banka prejemnica omogoča prejemanje takojšnjih
plačil (Opomba: ne »Nujno«, temveč »Takoj«). Takojšnje plačilo je možno izvesti 24 ur na dan, vsak dan v tednu,
tudi v soboto, nedeljo in med prazniki.
Pomembno:
Tarifa za Takojšnje plačilo se razlikuje od tarife za Nujno plačilo. Tarifa za Takojšnje plačilo je enaka kot za redno
plačilo do 50.000,00 EUR izvršeno na račun pri drugi banki. Tarifa za Nujno plačilo je višja od tarife za redno in
takojšnje plačilo.
Po končni potrditvi plačila se bo prikazalo obvestilo, da je bil nalog uspešno poslan v obdelavo, plačilo pa bo že
takoj prispelo na račun pri drugi slovenski banki prejemnici. Trenutno so takojšnja plačila podprta le v domačem
plačilnem prometu.
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8.3.2 Interni prenos
Interni prenos se uporablja za nakazovanje sredstev med računi odprtimi pri N Banki ali lastnimi varčevanji.

8.3.3 eRačuni
eRačuni so računi oz. fakture izdane v elektronski obliki, ki skladno z zakonodajo enakovredno zamenjuje klasični
papirni račun za dobavljeno blago ali opravljene storitve.
Poslovna spletna N Banka omogoča prijavo in odjavo prejemanja eRačunov. Prijave, odjave in pregled eRačunov
(prejeti, izločeni in arhiv eRačunov) ter zgodovino prijav in odjav eRačunov, ki so bili izvedeni v spletni banki, najdete
pod Plačili.
V okviru pregleda eRačunov lahko pregledujete tudi nove oblike e-dokumentov: e-dobropis, e-bremepis, e-opomin.
8.3.3.1

Pregled eRačunov

V kolikor imate kakršenkoli eRačun v seznamu prejetih, se bo na računu, na katerega je bil usmerjen eRačun,
izpisal zaznamek že na preglednici produktov v Moji banki. Klik na zaznamek eRačun vas bo vodil do ustreznega
eRačuna.

Slika 39: Pregled eRačunov
Sicer lahko do preglednice eRačunov dostopate tudi tako, da jih izberete med Plačili.
Pregled eRačunov nam omogoča pregled nad prejetimi in izločenimi eRačuni ter arhivom eRačunov.
V Nabiralniku so novo prejeti eRačuni, ki jih mora uporabnik še potrditi, ali pa nalogi, ki so bili stornirani s strani
uporabnika oz. banke.
V Čakalni vrsti so eRačuni, ki jih je uporabnik potrdil, izdelal se je nalog, ki je sprejet v plačilni promet.
Izločeni eRačuni so tisti, ki jih uporabnik izloči oz. izbriše.
eRačuni v arhivu pa so vsi, ki jih je uporabnik že potrdil v plačilo ali jih je sam arhiviral. Prav tako je v arhivu
informacija o nalogih, ki jih je plačal preko SDD oz. preko trajnega naloga v banki. Tudi v primeru, da je bil znesek
računa 0€ oz. z negativnim stanjem (pri poračunih), je prikazan v arhivu.
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Slika 41: Pregled eRačunov
V okviru seznama prejetih e-računov lahko pri možnostih eRačun
-

8.3.3.2

potrdite (klik na ikono Potrdi izbrane / Plačaj),
zavrnete oz. izločite (klik na ikono Izloči), pri čemer se informacija o zavrnitvi izdajatelju ne pošilja,
dodate v arhiv (klik na ikono Arhiviraj),
pogledate podrobnosti (klik na ikono Pokaži podrobnosti), ki vam pokaže podatke o:
o naslovu, kraju in IBAN izdajatelja,
o IBAN prejemnika in referenca (sklic),
o Datum izdaje in rok plačila
o eRačun v XML in/ali PDF obliki (če ga izdajatelj pošlje).
o V okviru možnosti je ponujen tudi gumb za hitro pripravo obrazca za odjavo prejema e-računa
Potrjevanje in izločanje eRačunov

Prejete eRačune morate pred plačilom potrditi oz. jih izločiti. Če ste jih izločili, se v tabeli eRačunov razvrstijo pod
zavihek Izločeni. Če ste jih potrdili, se pripravijo plačilni nalogi, ki se umestijo pod zavihek Nepotrjeni nalogi v okviru
transakcijskih računov, na katere so bili eRačuni usmerjeni – pripravljeni so na končno potrditev, ki jih nato vodi v
Čakalno vrsto.
eRačuni se uvrstijo pod zavihek Arhiv po potrditvi plačila eRačuna.
Zgodovina prijav in odjav vam pokaže tabelo vnesenih prijav in odjav prejema eRačunov, ki ste jih vnesli prek
spletne banke.
8.3.3.3

Prijave in odjave eRačunov

Prejem eRačuna lahko sami prijavite in odjavite. Ustrezno izberite zavihek Prijava oz. Odjava ter izpolnite polja ter
sledite korakom:
-

korak 1: Vnos podatkov: izpolnite vsa polja in kliknite na gumb Potrdi
korak 2: Potrditev vnosa: preglejte vnesene podatke in kliknite na gumb Potrdi
korak 3: Pregled vnosa

Ob prijavi se z iskalnikom izdajateljev eRačunov izdajatelje preveri – ali je želeni prejemnik plačila tudi izdajatelj
eRačunov. To je namreč pogoj, da se na eRačun lahko prijavite.
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8.3.3.4

Potrditev plačila eRačuna z dodatno avtorizacijo

Če TRR izdajatelja eRačuna uporabnik nima v predlogah (bela lista), je plačilni nalog nad 30 EUR iz eRačuna
potrebno še dodatno avtorizirati.
Uporabnik lahko ta TRR vnese med predloge (vnos preko Pripomočki/Predloge/Vnos ali pri potrditvi plačilnega
naloga iz eRačuna). Naslednji tak eRačun ne bo več potrebno dodatno potrditi, saj je na beli listi.
8.3.3.5

Storniran plačilni nalog eRačuna

V primeru, da je plačilni nalog iz eRačuna storniran, eRačun ni bil plačan. EB tak eRačun prestavi nazaj med prejete
z isto valuto. Plačilni nalog je prestavljen med zavrnjene. Do stornacije pride, če na dan valute ni dovolj sredstev na
računu, ali če uporabnik sam stornira plačilni nalog v Čakalni vrsti.
Da bo eRačun pravilno obdelan, mora uporabnik ta plačilni nalog obnoviti z "Vrni izbrane v seznam plačil". S tem se
plačilni nalog prestavi med nepotrjene. Tam se ga potrdi in plača. Plačilni nalog se prestavi v čakalno vrsto. Plačilo
se izvede na dan valute. eRačun se prestavi iz prejetih v arhiv. Ustrezno se mu spremeni status.
Če uporabnik stornira plačilni nalog in želi umakniti tudi eRačun ven iz prejetih eRačunov, mora eRačun izločiti ali
arhivirati.
Če je uporabnik plačilni nalog izbrisal iz zavrnjenih in želi plačati eRačun, ki je sedaj nazaj med prejetimi, mora ta
eRačun potrditi znova ter nato potrditi še plačilni nalog.
eRačun ima v vsem tem postopku vzpostavljeno povezavo s točno tem plačilnim nalogom. EB ga prestavi v arhiv
oz. nazaj med prejete v odvisnosti od statusa plačilnega naloga.
8.3.3.6

Uvoz eRačuna

Če ste prejeli eRačun v elektronski obliki, ne pa v spletno banko, lahko xml datoteko z eRačunom tudi uvozite.
V Plačila / Novo plačilo lahko kliknete na Uvozi e-račun na vrhu polja za vnos podatkov plačilnega naloga. Odprlo se
bo okno, kjer izberete predhodno shranjeno xml datoteko s podatki eRačuna. Po kliku na Odpri, se bodo podatki iz
xml datoteke sami napolnili v plačilni nalog v spletni banki. Nato nadaljujete z delom kot pri vnosu običajnega
plačilnega naloga.

Slika 43: Uvoz eRačuna

8.3.3.7

Samodejno plačevanje prispelih e-računov

Za prejete e-račune posameznega izdajatelja je možno nastaviti pravila, po katerih se e-računi izbranega izdajatelja
samodejno plačujejo. V zavihku »Samodejno plačevanje« je možen pregled in umik obstoječih pravil, novo pravilo
pa določimo s klikom na gumb »Novo pravilo za samodejno plačevanje«.
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Da bi pravilo za samodejno plačevanje delovalo pravilno, mora biti na njem specificiran enak IBAN računa
izdajatelja, kot jena prejetih e-računih določenega izdajatelja.
Pri samodejnem plačilu e-računov izdajatelja je možno določiti naslednja pravila oz. kriterije:
1) Mejni znesek (v EUR) - opcijsko
Mejnega zneska ni nujno potrebno določati. Če je nastavljen, bodo samodejno plačani vsi e-računi
izdajatelja, katerih znesek je nižji od ali enak nastavljeni vrednosti mejnega zneska. Vsi prejeti e-računi
izbranega izdajatelja, katerih znesek je nad določenim mejnim, pa ne bodo samodejno plačani, temveč
bodo ostali v zavihku Prejeti in jih bo potrebno obdelati ročno. Če mejni znesek za samodejno plačilo eračunov posameznega izdajatelja ni specificiran, bodo plačani vsi prejeti e-računi tega izdajatelja ne glede
na višino zneska na e-računu.
2) Dan izvedbe plačila (z dodatnimi nastavitvami)
Možno je določiti, da naj se e-račun plača na želeni dan in sicer:
a. takoj, ko je prejet v e-banko oz. je možno določiti, koliko dni po prejemu (oz. naslednji možni
delovni dan) naj se e-račun plača,
b. na dan roka plačila oz. je možno določiti, koliko dni pred rokom plačila (oz. naslednji možni delovni
dan) naj se e-račun plača.
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8.3.4 Plačilo v tujino
Plačilo v tujino se uporablja za vsa plačila v tuji valuti (devizna plačila) in za EUR plačila izven SEPA območja
(države, kjer je EUR uradno plačilno sredstvo). Obrazec plačilnega naloga se na osnovi številke računa oz. BIC
kode banke tuje banke avtomatično spremeni v plačilo v tujino.
Če razpolagate s podatki posredniške banke ali nacionalno oznako prejemnikove banke, jih lahko vnesete v polje
Opomba.

8.3.5 Kompenzacija
V Plačila / Novo plačilo lahko kliknete na Kompenzacija na vrhu polja za vnos podatkov plačilnega naloga.
Po kliku na gumb se nalog predizpolni s podatki lastnega TRR. Tako lahko opravite nakazilo iz svojega
transakcijskega računa na isti TRR, s tem da se v prometu transakcija zabeleži kot kompenzacija.

Slika 44: Kompenzacija
N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

48 / 78

8.3.6 Paketi
Za vnos paketov plačilnih nalogov je treba klikniti na Plačila / Paketi. Lahko pa izberete možnost Paketi, ko ste na
pregledu TRR.
S klikom na Izberi se bo odprlo okno kjer lahko izberete predpripravljen paket z nalogi. V polja Št. paketa in Naziv
paketa lahko vnesete poljubno številko ali poimenovanje paketa. Polji sta namenjeni vaši lažji evidenci in nista
zahtevani za vnos paketa. Ko ste datoteko izbrali in po želji poimenovali, jo s klikom na gumb Naloži potrdite in
paket prenesete v spletno banko.

Slika 45: Paketi

8.3.6.1

Paketi posameznih SEPA nalogov (navadni paketi)

Kot pakete posameznih SEPA nalogov se lahko vnašajo tako domači kot devizni nalogi. Ob samem vnosu paketa
vam bo program sporočil ali je bil vnos paketa uspešen ali ne. Prav tako vam bo sporočil ali ima kateri od nalogov
napako.
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Slika 46: Obvestilo o prenosu paketa in nalogov
Če so v paketu nalogi z različnimi valutami se zraven zneska ne bo izspisala valuta, ampak bodo prikazani trije x
(XXX). Če se z miško postavite nad sivi klicaj pred zneskom se prikaže katere zneske za katere valute vsebuje
paket.

Slika 47: Prikaz različnih valut v paketu
Če paket vsebuje napake, se v polji Št. plačil in Možnosti pojavi rdeč klicaj. S klikom na tri pikice pod Možnosti se
nam odprejo podrobnosti paketa.

Slika 48: Napaka v paketu in podrobnosti paketa
Paket lahko poskušate popraviti v xml datoteki in ga ponovno uvozite. V tem primeru že uvožen paket z napako
preprosto izbrišete s klikom na x pod Možnosti.
Lahko pa se odločite za popravljanje paketa v spletni banki. S klikom na kvadratek pod Možnosti (Plačila) se
premaknete v Urejanje plačil v paketu. Program vas najprej postavi na nalog z napako:
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Slika 49: Urejanje plačil v paketu
Tukaj lahko pogledate podrobnosti naloga, lahko pa nalog z napako (in tudi katerikoli drug nalog v paketu, ki še ni
avtoriziran) izbrišete, uredite ali odstranite iz paketa (paket se potem obdela brez tega naloga, izločen nalog pa
urejate posamezno). Če izberete urejanje naloga, se vam bo odprlo okno za vnos naloga s predizpolnjenimi podatki
naloga, vi pa potem samo popravite napako na nalogu. Po kliku na Preveri in shrani se popravek shrani na nalogu,
vi pa se s klikom na Nazaj (nad popravljenim nalogom) vrnete nazaj na urejanje paketa.

Slika 50: Možnosti urejanja naloga
Z zgolj nekaj kliki lahko spremenite datum paketa, ga razstavite ali preverite pravilnost plačil (označeno z rdečo).
Lahko pa tudi naredite izvoz paketa v xls ali pdf datoteko, lahko pa si tudi filtrirate podatke (označeno z zeleno).

Slika 51: Možnosti urejanja paketa
Urejen in popravljen paket čaka na avtorizacijo, šele po tem se prevzame v plačilni promet in izvede.
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8.3.6.2

Množični paketi

Vpogled v vsebino množičnega paketa (npr. paket za izplačilo plač) ima le uporabnik, ki ima posebno pravico za
takšen vpogled. Takšno pravico je možno izbrati le na posebnem zahtevku »Zahtevek za uporabo ali spremembo
podatkov spletne banke – uporabniške pravice po meri«, ki ga zakoniti zastopnik imetnika (poslovnega subjekta)
dobi pri svojemu skrbniku v banki. Uporabnik, ki posebne pravice nima, lahko zgolj vidi množični paket v seznamu
(vključno s številom nalogov v paketu in zneskom paketa), ne more pa videti vsebine množičnega paketa, tj.
posameznih nalogov v množičnem paketu.
Množični paketi nalogov imajo nekaj več omejitev kot paketi posameznih SEPA nalogov. V množičnem paketu
morajo vsi nalogi imeti isto valuto. Različne valute v množičnem paketu niso dovoljene.
Urejanje posameznih nalogov, njihovo brisanje ali izločanje je onemogočeno.
Vsi popravki na množičnem paketu se morajo urediti v xml-ju.
Na množičnem paketu lahko spremenite datum in preverite plačila. Prav tako lahko naredite izvoz paketa v xls ali
pdf datoteko, lahko pa si tudi filtrirate podatke.

Slika 52: Možnosti urejanja množičnega paketa
Urejen in popravljen množičen paket čaka na avtorizacijo, šele po tem se prevzame v plačilni promet in izvede.

8.3.7 SDD
SDD ali SEPA direktna obremenitev je debetna plačilna storitev za poravnavo tako enkratne, kot ponavljajočih se
obveznosti v EUR na območju SEPA. Pri SDD plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi predhodno
podpisanega soglasja plačnika, izvrši pa se z direktno obremenitvijo računa plačnika pri njegovi banki.
Poslovna spletna N Banka omogoča pregled prejetih in arhiviranih SDD nalogov. V preglednici so vsi nalogi SEPA
direktnih obremenitev z datumom valute (datum izvedbe) v naslednjih 14 dneh na izbranem računu.
Do pregledne tabele dostopamo preko Plačil, s klikom na SDD.
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Slika 53: SDD
Ob prejetju SDD naloga se obvestilo pojavi že na pregledu produktov v Moja banka in sicer na računu, ki je v SDD
naveden kot račun bremenitve:

Slika 54: SDD na računu bremenitve
Prav tako se obvestilo o prejetem SDD-ju pojavi na računu, ki je v SDD naveden kot račun bremenitve.
Po kliku na ikono SDD boste preusmerjeni na preglednico SDD, kjer lahko vidite prejete SDD naloge in arhiv SDD
nalogov. Prejete in še nepotrjene SDD lahko zavrnete s klikom na ikono Zavrni. Nato določite razlog zavrnitve in
zavrnitev potrdite.
Po izvedbi plačila SDD se le-ta shrani v Arhiv. Za že izveden SDD v Arhivu lahko oddamo zahtevo za povračilo na
podoben način, kot izvajamo zavrnitev še neizvedenih SDD. Zahteva za povračilo je časovno omejena aktivnost.

8.3.8 Menjalnica
V menjalnici lahko izvajate menjavo vaših sredstev skladno z urnikom plačilnega prometa.
Do menjalnice dostopate preko Plačil, s klikom na Menjalnica.
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Slika 56: Menjalnica
Menjalnica se vam ponudi tudi na transakcijskem računu, s klikom na zavihek Menjalnica.

Slika 57: Menjalnica v meniju
Odpre se vam vnosni obrazec za izvedbo menjave. Menjava poteka v treh korakih:
-

korak 1: Vnos menjave – vpišete bodisi iz katere valute želite menjati sredstva, bodisi v katero valuto
korak 2: Potrditev menjave – menjavo lahko še uredite s klikom na Uredi ali potrdite s klikom na Potrdi
korak 3: Izvedba menjave – izpiše se vam obvestilo o uspešni izvedbi menjave

Izvedena menjava se bo kot transakcija prikazala v prometni tabeli. Novo stanje v valuti lahko preverite z izbiro
valute pri računu s klikom na ikono.
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Slika 58: Izbira valute
V primeru, da imate vnaprej dogovorjen individualni tečaj za menjavo, to označite s kljukico v polju Individualni tečaj
in nato v nadaljevanju vnesite dogovorjen tečaj v za to pripravljeno polje.

8.4 Čas izvedbe plačil
Čas izvedbe plačila – od prejema potrjenega naloga do izvedenega plačila, je skladen z urnikom plačilnega prometa
za elektronski nalog, ki je objavljen na spletnih straneh banke.

8.5 Predloge plačilnih nalogov
Predloga plačila pomeni, da imamo shranjenega prejemnika plačila z naborom podatkov, ki mu zaupamo. S
predlogo si prihranimo vsakokratni nov vnos podatkov in dodatno avtorizacijo naloga (EBA potrjevanje, glej točko
9.1).
Vnos nove predloge in spremembo številke računa na obstoječi predlogi moramo potrditi (EBA potrditev, glej točko
9.1).

8.5.1 Vnos predloge
Predlogo si lahko ustvarite:
8.5.1.1

neposredno ob vnosu plačila,
iz že izvedenega plačilnega naloga,
z vnosom nove predloge.
Predloga ob vnosu plačila

Ob vnosu plačila lahko plačilo shranite kot predlogo. Na kateremkoli koraku izvedbe plačila lahko označite Shrani
kot predlogo. Ponujena je tudi izbira shranjevanja z zneskom in/ali z referenco. Obenem določite tudi Naziv
predloge.

Slika 59: Shranjevanje predloge
Nalog nadaljujemo s klikom na Shrani predlogo in preveri plačilo. Shranjevanje prejemnika plačila v predlogo se
potrdi z EBA avtorizacijo. Prejemnik plačila je avtomatično shranjen tudi na »belo listo« plačila za katere ob
naslednjem plačilu EBA avtorizacija ni več potrebna, tudi za zneske nad 30 EUR.

N Banka d.d.
Navodila za Poslovno spletno N Banko

55 / 78

Če želite prejemnika plačila umakniti iz »bele liste« in za njega nastaviti nazaj EBA avtorizacijo plačil, se morajo vse
predloga tega prejemnika zbrisati.
8.5.1.2

Predloga iz že izvedenega plačilnega naloga

Predlogo lahko ustvarite iz že izvedenih nalogov. V prometni tabeli oz. seznamu nalogov na izbranem zapisu kliknite
ikono možnosti (...). Razprejo se podrobnosti izbranega naloga z gumbom Dodaj med predloge.

Slika 60: Dodajanje med predloge
Nato boste preusmerjeni na vnos predloge, kjer dodate naziv predloge ter lahko urejate še ostale podatke in
predlogo shranite s klikom na gumb Shrani.

8.5.1.3

Vnos nove predloge

Predlogo si lahko ustvarite preko vnosa nove predloge. Do tega dostopate preko Plačil, kjer izberete Predloge:

Slika 61: Predloge
Ali preko Pripomočkov, kjer izberete Predloge.
Slika 62: Predloge iz pripomočkov
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Nato izberete Vnos:

Slika 63: Vnos predloge
Dodate naziv predloge ter uredite še ostale podatke in predlogo shranite s klikom na gumb Shrani.

8.5.2 Urejanje predlog
Urejanje predlog je omogočeno na pregledu obstoječih Predlog. Do tega dostopate preko Plačil ali Pripomočkov,
kjer izberete Predloge.
Nato izberete zavihek Urejanje ter določite predlogo, ki jo želite urediti:

Slika 64: Urejanje predloge
Urejate lahko opis in podatke o prejemniku ter podatke o plačilu. Urejeno predlogo shranite s klikom na gumb
Shrani.
Če ste spremenili račun prejemnika, boste morali urejeno predlogo ponovno potrditi (EBA avtorizacija).

8.5.3 Pregled in brisanje predlog
Pregled predlog prikaže vse vaše shranjene predloge. Na pregledni tabeli je možen tudi filter, ki vam pomaga pri
iskanju ustrezne predloge (klik na ikono Filtriraj podatke).
Predloge lahko tudi brišemo s seznama s klikom na ikono Izloči pod Možnostmi.
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Slika 65: Pregled in brisanje predlog

8.6 Status plačil
Posamezni plačilni nalogi se glede na status potrditve in obdelave nahajajo v različnih statusih:
-

promet – nalogi, ki so že bili obdelani in so prikazani kot transakcije ,
nepotrjeni – nalogi, ki še niso potrjeni s strani uporabnika,
čakalna vrsta – nalogi, ki še niso obdelani s strani banke,
zavrnjeni – nalogi, ki so bili zavrnjeni pri obdelavi s strani banke,
preklicani – nalogi, ki so bili preklicani iz strani uporabnika.

8.6.1 Zgodovina aktivnosti na računu oz. Promet
Na spletni banki izberete zavihek Moja banka, izberete račun, za katerega zgodovino aktivnosti želite videti in
kliknete na postavko Promet. Pokaže se vam prometna tabela s transakcijami za zadnjih 12 mesecev.
Prometna tabela, v kateri so zapisane postavke prometa zadnjih 12 mesecev za izbrani transakcijski račun se
nahaja na začetni strani Moja banka, pod produkti, na dnu strani.

Slika 66: Promet na računu
Poleg pregleda prometa, lahko za posamezne prometne transakcije in naloge v tabeli s kliki na gumbe v stolpcu
Možnosti (klik na ikono Izpis podrobnosti (…)) izvedete naslednje akcije:
-

pregled podrobnosti naloga,
pogledate revizijsko sled,
pošljete reklamacijo,
zanj zahtevate potrdilo o plačilu,
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-

ga dodate med predloge in
podvojite nalog s kopiranjem podatkov iz transakcije v nov plačilni nalog.

Ko nalog obnovite, se vam odpre obrazec za vnos oz. urejanje naloga.

8.6.1.1

Revizijska sled

S klikom na Revizijska sled pod nalogom se vam odpre okno s podatki:
-

informacija o vseh podpisnikih,
številka transakcije,
ID transakcije,
provizija obračunana za nalog,
kdo in kdaj je nalog vnesel,
kdo in kdaj je nalog avtoriziral,
kdaj je bil nalog knjižen in
datum narejenega izpisa.

Slika 67: Revizijska sled

8.6.2 Nepotrjeni nalogi
Nepotrjeni nalogi so tisti neoddani nalogi, ki še niso dokončno potrjeni s strani uporabnika / še niso avtorizirani iz
strani vseh potrebnih podpisnikov. Na prometni tabeli se nahajajo pod zavihkom Nepotrjeni. Številka v zelenem
krogcu ponazarja število nepotrjenih nalogov.

Slika 68: Nepotrjeni nalogi
Posamezen nalog lahko potrdite s klikom na ikono Potrdi nalog pri dodatnih možnostih.
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Slika 69: Potrjevanje naloga
Potrdite lahko tudi več nalogov hkrati. To naredite z označevanjem več nalogov hkrati in klikom na gumb Potrdi
izbrane na vrhu tabele.

Slika 70: Potrjevanje več nalogov hkrati
Pojavil se vam bo sumarni prikaz števila nalogov in skupnega zneska, ki ga potrdite.

Slika 71: Obrazec za potrditev
Če vaše nastavitve zahtevajo dodatno potrjevanje, se vam bo odprlo okence za vpis dodatnega gesla – potrjevanje
s SMS žetonom, enkratnim geslom OTP ali enkratnim geslom za potrjevanje.
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Slika 72: Dodatno potrjevanje
Poleg pregleda nepotrjenih nalogov, lahko za posamezne naloge v tabeli s kliki na gumbe v stolpcu Možnosti
izvedete naslednje akcije:
-

stornirate nalog (klik na ikono Izbriši),
urejate nalog (klik na ikono Uredi),
potrdite nalog (klik na ikono Potrdi),
preverite napako – izpiše se vam osnovni opis napake pri nalogu (klik na ikono rdeč klicaj),

S klikom na ikono Izpis podrobnosti) se ponudijo še dodatne možnosti za nalog:
-

8.6.2.1

revizijska sled,
pregled podrobnosti naloga,
pošljete kot reklamacijo in
ga dodate med predloge.

Več podpisnikov

Za dokončno potrditev plačil lahko določite, da je potrebnih več podpisnikov (do 3). Plačilo / nalog bo sproveden
šele, ko ga bo avtoriziralo predpisano število podpisnikov. Med nepotrjenimi se tako lahko prikazujejo nalogi v
različnih stopnjah obdelave.
Lahko je avtoriziran iz strani enega podpisnika in čaka še na vašo potrditev (označeno z rdečo), lahko še ni potrjen
iz strani nobenega podpisnika in čaka na vašo potrditev (označeno z modro), lahko pa je že potrjen iz vaše strani in
čaka na avtorizacijo drugega podpisnika.
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Slika 73: Stopnje obdelave
Kdo je že izvedel podpis in kdo so še možni podpisniki lahko vidite, če kliknete na premico napredka.

Slika 74: Podpisniki
Ko nalog potrdi potrebno število podpisnikov, se premakne v čakalno vrsto.

8.6.3 Čakalna vrsta
V čakalni vrsti so tisti nalogi, ki so že potrjeni, nastavljen datum plačila pa še ni potekel. Na primer – položnica ima
jutrišnji datum plačila in bo zato do izvedbe v čakalni vrsti. Na prometni tabeli se nahajajo pod zavihkom Čakalna
vrsta. Številka v zelenem krogcu ponazarja število nalogov, ki čakajo na izvedbo.
V čakalni vrsti so tudi tekoča neobdelana plačila. Banka jih bo sprocesirala v okviru tekočega plačilnega dne.
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Poleg pregleda nalogov v čakalni vrsti, lahko za posamezne naloge v tabeli s kliki na gumbe v stolpcu Možnosti
izvedete naslednje akcije:
-

stornirate nalog (klik na ikono Storniraj) – velja za plačila, ki jih banka še ne procesira (datum plačila ni
današnji datum).

S klikom na ikono Izpis podrobnosti se ponudijo še dodatne možnosti za nalog:
-

pregled podrobnosti naloga,
pregledate revizijsko sled,
pošljete kot reklamacijo,
podvojite nalog,
ga dodate med predloge.

8.6.4 Zavrnjeni / Preklicani nalogi
Zavrnjeni nalogi so tisti nalogi, ki so bili zavrnjeni pri obdelavi s strani banke. Preklicani nalogi so tisti nalogi, ki so
preklicani s strani uporabnika. Na prometni tabeli se nahajajo pod zavihkom Zavrnjeni/Preklicani. Številka v zelenem
krogcu ponazarja število zavrnjenih/preklicanih nalogov.
Poleg pregleda zavrnjenih nalogov, lahko za posamezne naloge v tabeli s kliki na gumbe v stolpcu Možnosti
izvedete naslednje akcije:
-

izbrišete nalog (klik na ikono Izbriši).

Slika 77: Izbris naloga
S klikom na ikono Izpis podrobnosti) se ponudijo še dodatne možnosti za nalog:
-

pregled podrobnosti naloga,
revizijsko sled,
obnovitev naloga,
ga dodate med predloge.

Ko nalog obnovite, se shrani pod zavihek Nepotrjeni s komentarjem Obnovljen iz naloga.

8.7 Pregled plačil
8.7.1 Hiter pregled stanja plačil
Moja banka vam ponuja takojšen pregled stanja plačil.
Klik na posamezno postavko vas vodi na stran do izbrane postavke.
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8.7.2 Pregled plačil v prometni tabeli
Pregled plačil imamo v preglednici Promet, kjer so zavedena vsa izvedena plačila za izbrani transakcijski račun.
Omogočeno je filtriranje po tipu (priliv, odliv), datumu transakcije, znesku itd.

8.8 eObresti
Poslovna spletna N Banka vam omogoča nakazovanje sredstev z ali na svoj eObrestni račun. Naročila in Posli so
na eObrestnem računu onemogočeni.

8.8.1 Nakazilo z eObrestnega računa na referenčni račun
Med računi izberete eObrestni račun in kliknete na Plačila / Plačilni nalog. V nalog, ki se bo odprl se bodo izpisali
podatki o Plačniku – to so podatki vašega eObrestnega računa, ki jih ni možno urejati. Na drugi strani so podatki o
Prejemniku – to so podatki vašega referenčnega računa. Referenčni račun je tisti, ki ste ga ob odprtju eObresti
določili kot referenčnega, nanj se nakazujejo sredstva z eObresti.
Po vpisu ostalih podatkov (znesek, datum, namen) kliknite na Preveri plačilo in nato na Izvedi plačilo.
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9 Potrjevanje plačilnih nalogov, naročil in nastavitev
Za potrjevanje akcij v spletni banki obstajata dva načina potrjevanja:
-

EBA potrjevanje in
potrjevanje z vstopnim geslom.

9.1 EBA potrjevanje
EBA potrjevanje uporabimo za potrjevanje:
-

plačilnih nalogov,
poslov,
naročil,
nastavitev dodatne avtorizacije in
prijava ali odjava pooblaščenega digitalnega potrdila.

Ne glede na način prijave, je avtorizacija vedno s SMS žetonom (v skladu z direktivo).

9.1.1 Potrjevanje s SMS žetonom
SMS žeton omogoča enoznačno ugotovitev verodostojnosti (prepoznavo / identifikacijo) uporabnika pri vstopu v
spletno banko in potrjevanje akcij v spletni banki, kjer je zahtevana dodatna potrditev.
Prejmete enkratno časovno omejeno geslo na mobilno številko, ki ste jo navedli na Zahtevku za uporabo spletne
banke, v obliki SMS sporočila. Geslo vpišite v polje za potrditev.
Ob izvedbi plačila, ki je višje od 30 EUR (oz. osebno nastavljenega mejnega zneska), se pojavi okno za vpis SMS
kode, ki jo prejmete na vaš telefon. Podobno velja za druge točke v spletni banki, kjer je omogočena dodatna
avtorizacija s SMS žetonom.
SMS žeton za potrditev plačila je varnostno nadgrajen in se generira dinamično iz podatkov o plačilu (prejemnik,
znesek). Kot takšen je enolično povezan s transakcijo, ki jo potrjuje in z njim ni možno potrditi nobene druge oz. s
strani napadalca spremenjene transakcije.

Slika 79: Dodatna potrditev naloga
Po vpisani kodi kliknete na »Izvedi plačilo«. Geslo, ki ste ga prejeli na SMS je časovno omejeno na 2 minuti.

9.1.2 Kaj potrjujemo z EBA potrjevanjem
Z EBA potrjevanjem potrdimo:
-

plačilne naloge,
posle,
naročila,
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9.1.2.1

nastavitve avtorizacije in
prijava ali odjava pooblaščenega digitalnega potrdila.
Potrjevanje plačilnih nalogov

Potrjevanje plačilnih nalogov je zahtevano za plačilne naloge z zneski nad 30 EUR. Omejitev si lahko znižate do 0
EUR, kar pomeni potrjevanje vsakega plačilnega naloga ne glede na znesek. Upošteva se tudi dnevna omejitev. To
storite v nastavitvah avtorizacije v razdelku Uporaba dodatne avtorizacije v primerih: »Mejni znesek za enkratno
geslo«. Potrjevanje je zahtevano tudi v primeru vnosa in spreminjanja predlog plačil.
Edini možni način potrjevanja plačilnih nalogov v spletni banki je SMS žeton.
9.1.2.2

Nastavitve avtorizacije

Potrditev nastavitev avtorizacije je potrebna pri nastavitvah:
-

načinov avtorizacije,
zneski avtorizacije,
termini avtorizacije.

Uveljavitev spremenjenih nastavitev avtorizacije zahteva ponovno prijavo v spletno banko, zato vas bomo po
potrditvi sprememb samodejno odjavili iz spletne banke.
Pri tem velja specifika za vnos ali spremembo gesla za potrjevanje plačilnih nalogov, plačil in spreminjanja
nastavitev, ki ga lahko potrdimo samo s SMS žetonom.
9.1.2.3

Za prijavo ali odjavo pooblaščenega digitalnega potrdila

Za prijavo ali odjavo pooblaščenega digitalnega potrdila je prav tako zahtevano EBA potrjevanje. Prijava/ odjava
pooblaščenega digitalnega potrdila se potrdi samo s SMS žetonom.
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10 Posli
S klikom na ikono Posli lahko izbirate med opcijama izdajanje e-računov in SDDjev.

Slika 80: Posli

10.1 Izdajanje SDD
Klik na Posli / Izdajanje SDD vam odpre možnosti za Vnos SDD, Pregled izdanih SDD, Pregled paketov, SDD
zavrnitve na dan in Statistiko.

Slika 81: Izdajanje SDD

10.1.1 Vnos SDD
Po izbiri Vnos SDD se vam odpre obrazec za vnos SDD bremenitve. Tukaj lahko ročno vnesete posamezno SDD
bremenitev, ki jo želite izdati za svojo stranko. Obrazec izpolnite, preverite in potem ustrezno avtorizirate.
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10.1.2 Pregled izdanih SDD
Pod Pregled izdanih SDD lahko pogledate:
-

vse izdane SDD bremenitve,
DS03 – poslane bremenitve,
DS05 – prejete zavrnitve/preklic,
DS07 – poslane razveljavitve/preklic in
Nepotrjene.

Pregled si lahko tudi filtrirate, s klikom na ikono lijaka. Filtrirate lahko po datumu vnosa, datumu transakcije, znesku,
statusu, namenu, plačniku, IDju mandata in imenu datoteke v banki.

Slika 83: Pregled izdanih SDD

10.1.3 Pregled paketov
Če imate SDD bremenitve pripravljene za uvoz v spletno banko v obliki paketa, to lahko naredite s klikom na
Pregled paketov. Paket s SDD bremenitvami lahko uvozite, obdelate in potrdite enako kot pakete s plačilnimi nalogi
(glej točko 8.3.6)
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Slika 84: Pregled paketov

10.1.4 SDD zavrnitve na dan
V primeru, da je vaša SDD bremenitev bila zavrnjena, lahko to vidite pod pregledom SDD zavrnitve na dan.
Pregledate lahko datum, vrsto, vsoto in število SDD zavrnitev. Zavrnitve si lahko tudi izvozite v XML datoteki (klik na
ikono pod Možnosti).

Slika 85: SDD zavrnitve na dan

10.1.5 Statistika
Statistiko izdaje in obdelave SDD bremenitev lahko preverite pod pregledom Statistika.
Prikaz je prednastavljen, da prikazuje statistiko zadnji 60 dni. Če želite pregledati statistiko za drugo časovno
obdobje, si le-to nastavite s klikom na lijak in popravite datum prikaza od-do.
Pregledate lahko statistiko poslanih bremenitev, prejetih zavrnitev/preklicev in poslanih razveljavitev/preklicev.
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Slika 86: Statistika

10.2 Izdajanje eRačunov
Klik na Posli / Izdajanje e-računov vam odpre možnosti za pregled Izdani e-računi, Ročni vnos, Pregled paketov,
Prejete prijave / odjave, Izjave izdajatelja, Pregled izjav in Predloge.

10.2.1 Izdani e-računi
Pod pregledom Izdani e-računi lahko pregledate in avtorizirate e-račune.
Pregledate lahko:
-

neavtorizirane e-račune,
neobdelane e-račune,
zavrnjene e-račune in
arhiv e-računov.

V tem pregledu lahko tudi uvozite posamičen e-račun, ki ga želite posredovati na TRR vaše stranke.

Slika 88: Izdani e-računi

10.2.2 Ročni vnos e-računa
V primeru, da želite e-račun vnesti ročno, lahko to storite preko pregleda Ročni vnos.
Na prvem koraku morate vnesti vse zahtevane podatke izdanega e-računa, na drugem koraku je treba dodati še
prilogo (npr. pdf dokument), po preverjanju e-računa, je ta pripravljen za avtorizacijo. Po zahtevani avtorizaciji je
posredovan na TRR vaše stranke.
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Slika 89: Ročni vnos e-računa

10.2.3 Pregled paketov
E-račune lahko tudi uvozite v paketu. To storite na pregledu Pregled paketov.
Uvoz potek po istem postopku kot uvoz paketa nalogov (glej točko 8.3.6), vendar je sestava paketa v primeru eračunov drugačna. Za vsak e-račun sta potrebni vsaj dve datoteki (xml datoteka s podatki za uvoz in dodaten
dokument npr. v pdf obliki).
Pri pregledu paketov lahko pregledate vnesene pakete, zavrnjene pakete in obdelane pakete e-računov.

Slika 90: Pregled paketov

10.2.4 Prejete prijave / odjave
Vse prejete prijave in odjave na e-račune lahko preverite pod pregledom Prejete prijave/odjave.
Tukaj lahko tudi potrdite, oz. zavrnete prejete prijave in odjave na e-račune. Glede na status prijave/odjave, jih
potem lahko preverite v posameznih zavihkih.

Slika 91: Prejete prijave/odjave

10.2.5 Izjava izdajatelja
Na tem pregledu lahko vnesete izjavo izdajatelja. Po potrditvi se bo izjava posredovala naprej.
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Slika 92: Izjava izdajatelja

10.2.6 Pregled izjav
Svoje posredovane izjave izdajatelja lahko pregledate v pregledu Pregled izjav.

10.2.7 Predloge
Predloge izdanih e-računov lahko pregledate če izberete pregled Predloge.
Predloge izdanih e-računov lahko tukaj urejate, izbrišete ali na novo vnesete.

Slika 93: Predloge e-računov
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11 Pripomočki
Med pripomočki boste našli:
-

tečajne liste,
predloge,
profil.

Do pregleda vseh pripomočkov, lahko dostopate preko glavnega menija s klikom na ikono Pripomočki.

Slika 94: Pripomočki

11.1 Tečajne liste
Tečajne liste vam omogočajo pregled nad:
-

podjetniško tečajnico banke,
referenčno tečajnico Evropske centralne banke (ECB).

Tečajnice lahko z izbiro datuma pregledujete za tekoči dan ali pretekle datume.

11.2 Predloge
Vnos, urejanje in pregled predlog je natančneje opisan v točki 8.5 – Predloge plačilnih nalogov.

11.3 Profil
Na profilu si lahko urejate oz. pregledujete naslednje:
-

osebne nastavitve,
nastavitve avtorizacije,
nastavitve obveščanja in
dnevnik dostopov.

Nastavitve posameznih sklopov so podrobneje opisane v točki 4 – Nastavitve.
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12 Naročila
Spletna banka vam omogoča naročilo:
-

Sklenitev e-depozita,
Naročila v zvezi s karticami,
Naročilo kredita,
Naročila dviga gotovine in
Naročila varnostnega SMS.

Do pregleda vseh naročil, lahko dostopate preko glavnega menija s klikom na ikono Naročila.

Slika 95: Naročila
Pregled vseh vnesenih naročil v spletni banki je prikazan v tabeli spodaj.

Slika 96: Tabela vseh naročil
Pri vseh naročilih lahko pogledate podrobnosti s klikom na ikono Pregled podrobnosti.

12.1 Sklenitev e-depozita
Izberete račun, s katerega boste nakazali sredstva, valuto, datum izteka depozita ter vrsto depozita.
Izberete lahko vrsto depozita in datum v ponujenem obdobju ali pa izberete najprej datum in nato izmed ponujenih
ustrezno vrsto depozita. Na koncu vnesete znesek in kliknete, da se strinjate s splošnimi pogoji. Naročilo se bo
izvedlo takoj po potrditvi. Oddano naročilo se bo zapisalo v preglednici naročil s statusom obdelan.
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12.2 Naročilo kartic
Izberete vrsto naročila:
-

naročilo prenosnega čitalca kartic,
naročilo limita na kreditni kartici,
naročilo dodatne kartice.

Sledite poljem na obrazcu – vnesite zadevo ter podatke v prednastavljeno sporočilo.
Oddano naročilo se bo zapisalo v preglednici naročil. Banka bo po prejetem potrjenem naročilu sledila ustaljenemu
procesu izvedbe in vas kontaktirala glede nadaljnjih korakov.

Slika 97: Naročilo kartice

12.3 Naročilo dviga gotovine
Sledite poljem na obrazcu – vnesite zadevo ter podatke v prednastavljeno sporočilo.
Oddano naročilo se bo zapisalo v preglednici naročil. Banka bo po prejetem potrjenem naročilu sledila ustaljenemu
procesu izvedbe in vas kontaktirala glede nadaljnjih korakov.

12.4 Naročilo ali izklop varnostnega SMS
Sledite poljem na obrazcu – vnesite zadevo ter podatke v prednastavljeno sporočilo. Oddano naročilo se bo
zapisalo v preglednici naročil. Banka bo po prejetem potrjenem naročilu sledila ustaljenemu procesu izvedbe in vas
kontaktirala glede nadaljnjih korakov.
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13 Komunikacijski center
Komunikacijski center vam omogoča spremljanje obvestil, ki vam jih pošilja banka. Poleg tega vam omogoča
pošiljanje novih sporočil banki.
Do komunikacijskega centra dostopate preko glavnega menija.

Slika 98: Komunikacijski center
V komunikacijskem centru lahko prehajate med štirimi (4) kategorijami sporočil:
-

moja sporočila,
obvestila o produktih,
obvestila banke,
promocijska sporočila.

Slika 99: Kategorije sporočil

13.1 Moja sporočila
Moja sporočila so sporočila in vprašanja, ki jih lahko vi pošljete banki. Sem spadajo vaša poslana sporočila in
odgovori na vprašanja oz. zahtevke uporabnika (primer: zahtevek za reklamacijo).

13.1.1 Urejanje mojih sporočil
Sporočila lahko:
-

ustvarite na novo (klik na gumb Novo sporočilo),
nanje odgovorite (klik na gumb Odgovori pri posameznem sporočilu),
izbrišete,
filtrirate po parametrih:
o časovno obdobje,
o kategorijah,
o vsebini,
o statusu (prebrano, neprebrano).
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13.2 Obvestila o produktih
Obvestila o produktih vam banka pošilja v primeru:
-

izvršbe,
poteka limita,
potek bančnih produktov: depozit, kartica.
izteku veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila
zavrnjenih prijavah na prejem e-računov
zavrnjenih nalogov
zavrnjenih naročilih

13.3 Obvestila banke
Obvestila, ki jih pošilja banka vsem spletnim uporabnikom (vzdrževalna dela, obvestila o spremembah pogojev, o
plačilnem sistemu…).

13.4 Promocijska sporočila
Promocijska sporočila so ponudbe oz. promocijska sporočila banke. Obveščeni boste o novostih, ugodnih ponudbah.
Nanje ne morete odgovoriti, lahko jih izbrišete.

13.5 Novo sporočilo
Novo sporočilo pošljete s klikom na gumb Novo sporočilo.

Slika 100: Novo sporočilo
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14 Ukinitev spletne banke
14.1 Ukinitev spletne banke
V primeru, da Poslovne spletne N Banke ne želite več uporabljati, lahko podate Zahtevek za ukinitev uporabe
spletne banke, ki ga najdete na spletni strani. Podpisanega morate oddati v eni izmed poslovalnic N Banke.

14.2 Takojšnja blokada spletne banke
Takojšnja blokada spletne banke ali dostopa uporabnika je po 13. členu Splošnih pogojev zahtevana v primerih
suma kraje ali zlorabe naprav preko katerih dostopate do spletne banke. V tem primeru morate sum javiti v
poslovalnico N Banke d.d. ali kontaktnemu centru na telefonsko 080 22 65.

14.3 Začasna ustavitev dostopa do spletne banke
Banka začasno ustavi dostop do spletne banke, če obstaja sum o možnosti nepooblaščenega dostopa do Poslovne
spletne N Banke.
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