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Digitalno bančništvo
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Do spletne banke  
s prstnim odtisom
V banko kmalu le še prek pametnega telefona in spleta. Banke se 
pripravljajo tudi na kreditiranje s pomočjo sodobne tehnologije.
Stela Mihajlović

Elektronsko bančništvo je v porastu. V NKBM so tako 
denimo v zadnjih petih letih zabeležili 20-odstotno 
rast uporabe teh storitev, v NLB pa po nekaj več kot 
letu dni od uvedbe storitve Klikin beležijo že več kot 
50.000 uporabnikov, medtem ko število enostavnih 
transakcij prek poslovalnic upada.

Intenzivno se pripravljajo na podporo odpiranju 
računov z uporabo sodobne tehnologije, kot tudi 
posredovanju zahtevkov za novo kreditiranje brez 
vmesnega ročnega posredovanja. 

Prstni odtisi, pametne ure …
V Novi KBM uvajajo prenovljeno mobilno banko 
mBank@Net, ki s svojimi funkcionalnostmi že dohaja 
spletno različico elektronske banke Bank@Net in 
sledi najnovejšim smernicam na tržišču. Strankam 
omogoča, da prek pametnih naprav do spletne 
banke dostopajo tudi s poenostavljenim vpisom s 
prstnim odtisom, če to omogoča njihova naprava. 
Lastniki pametnih ur (Android Wear ali Apple Watch) 
bodo lahko preverjali stanje na svojih računih kar 
prek ure, če imajo na telefonu nameščeno aplikacijo 
mBank@Net. 

Mobilna banka mBank@Net prinaša nove funkcio-
nalnosti, kot so hitrejši dostop do plačil, oblikovanje 
kartic zase ali za pooblaščenca ter hitro polnjenje 
varčevalnika in predplačniške kartice. Prenosi denarja 
med imetniki računov v banki, ki so uporabniki nove 
aplikacije prek kode QR, bodo enostavnejši. Prav tako 
bo poenostavljeno sklepanje produktov (denimo 
'Kredita takoj' do 3.000 evrov, varčevanja, plačilnih 
kartic, limitov in podobnega ...) in plačevanje.

Plačila v tujino po telefonu, »slikaj in plačaj« …
V NLB so lani uvedli novo mobilno banko za pravne 
osebe in samostojne podjetnike Klikpro in jo konec 
leta tudi že nadgradili z dodatnimi funkcionalnostmi, 
kot je denimo plačilo v tujino prek mobilnega tele-
fona, v začetku letošnjega leta pa so posodobili Klikin. 
Letos nameravajo storitev nadgraditi z možnostjo 
komitentom odobriti posojila zgolj z mobilnim telefo-
nom, veliko pozornosti pa bodo namenili povečevanju 
varnosti z vgrajevanjem varnostne prepoznave z 

uporabo tehnologije prstnih odtisov. Komitenti bodo 
lahko plačevali z mobilnim telefonom na POS termi-
nalih, uvesti pa nameravajo tudi video klic za podporo 
strankam. 

V Gorenjski banki opažajo umirjanje rasti števila 
uporabnikov spletnega in mobilnega bančništva, 
vendar pa obstoječi uporabniki do spletne banke 
dostopajo pogosteje in uporabljajo vedno več 
storitev. Letos na področju poslovanja fizičnih oseb 
načrtujejo uvedbo novega načina avtentikacije 
uporabnikov spletne in mobilne banke Link. Z novim 
OTP (geslo za enkratno uporabo) sistemom oziroma z 
žetoni za enkratno uporabo bodo poenostavili dostop 
do spletne in mobilne banke. Letos nameravajo razši-
riti tudi funkcionalnosti na področju izvajanja plačil v 
mobilni banki ter vnos podatkov s slikanjem položnice 
nadomestiti s skeniranjem QR kode.

Novosti, ki jih 
pripravljajo banke: 
• Dostop do banke s 

prstnim odtisom
• Preverjanje stanja 

na računu prek 
pametne ure

• Plačilo s 
skeniranjem QR 
kode

• Odobritev kredita 
prek telefona
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DARS SVETUJE:
V ZIMSKIH RAZMERAH

RAČUNAJMO Z DALJŠIM 
ČASOM POTOVANJA,

ZATO SE NA POT ODPRAVIMO

VSAJ 
10 MINUT 

PREJ
KOT OBIČAJNO.

Preden se v zimskih razmerah odpravite na pot, očistite stekla 
in v celoti odstranite sneg z vozila ter se pozanimajte o razmerah na cestah.
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V poslovalnice ne bo več treba
Digitalizacija je eden od pomembnih ciljev tudi v 
UniCredit banki, zato skušajo vsako četrtletje ponuditi 
nove digitalne funkcionalnosti. Z nadgradnjo digi-
talizacije storitev nameravajo nadaljevati, da obisk 
bančne poslovalnice sploh ne bo več potreben. Pred 
kratkim so tako uvedli novo funkcionalnost njihove 
mobilne banke GO! »slikaj in plačaj«, ki omogoča zelo 
hitro in enostavno plačilo položnice; stranka slika levo 
stran položnice in potrdi plačilo. 

Kaj v 2017 pričakujejo banke?
Zaradi ugodnih makroekonomskih napovedi za letoš-
nje leto v NKBM pričakujejo podobno ali rahlo višjo 
raven osebne potrošnje kot lani, v skladu s tem pa 
nekoliko večje povpraševanje po kreditih; podobno 
tudi pri UniCredit banki in NLB. Pričakujejo zlasti 
povečano povpraševanje po kreditih za kratkoročne 
nakupe dobrin, pa tudi nakup nepremičnin, medtem 
ko povpraševanje po varčevalnih produktih zaradi 
pričakovanih nizkih obrestnih mer ne bo naraščalo.   

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
ugotavlja, da je bil kazalnik zaupanja potrošnikov 
v povprečju leta na najvišji ravni od začetka krize. 
Izboljšujejo se predvsem pričakovanja potrošnikov 
glede splošnih gospodarskih razmer v državi in 
finančnega stanja v gospodinjstvih. gg

Tudi SID banka pripravlja novosti
Obstoječo ponudbo produktov namerava SID 
banka dopolniti z novimi produkti na področjih 
lastniškega in podrejenega dolžniškega financi-
ranja malih, srednje velikih in tako imenovanih 
majhnih mid-cap podjetij v Sloveniji. 

V ta namen se je septembra lani kot ustanovna 
članica pridružila platformi EIF-NPI Equity, ki jo 
upravlja Evropski investicijski sklad (EIF), v okviru 
katere si prizadeva zagotoviti trajno ponudbo 
lastniškega financiranja v Sloveniji. Hkrati želi 
spodbuditi lastniška vlaganja zasebnega kapitala 
oziroma neposredne tuje naložbe za trajnostni 
razvoj Slovenije, pri čemer bi nastopila kot partner 
in soinvestitor. 

Del aktivnosti SID banke bo letos usmerjen v 
nove oblike sodelovanja s poslovnimi bankami 
prek kombiniranj dolgoročnega financiranja 
podjetij s strani poslovnih bank in podrejenega 
kreditiranja s strani SID banke, ob finančnem 
inženiringu ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT). 

Potrpežljiva posojila za kapitalsko utrjevanje 
MSP, katerih bistvena prednost so dolgi moratoriji 
na odplačilo glavnice, ko so na trgu že realizirani 
prihodki, želijo prenesti tudi na področje finan-
ciranja raziskav, razvoja in inovacij podjetij vseh 
velikosti. Tudi koncept tega produkta je SID banka 
že predstavila MGRT, predviden obseg programa 
pa je vsaj 40 milijonov evrov. 

Poleg tega bodo nadaljevali obstoječe spod-
bujevalne ukrepe gospodarstvu: 'potrpežljiva 
posojila', kreditne linije za mala in srednja podjetja, 
ter kredite za infrastrukturne in okoljevarstvene 
projekte občin.   

Fo
to

: D
ep

os
itp

ho
to

s

Banke v 2017 
pričakujejo večje 

povpraševanje 
po kreditih za 

kratkoročne nakupe 
dobrin.

Vsaj  
40 

milijonov 
evrov 

potrpežljivih 
posojil za 

kapitalsko 
utrjevanje MSP 

ima na voljo SID 
banka.




