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Abamobi: kjerkoli in kadarkoli
..Enostavnost, hitrost in varnost so točke, kjer je bančništvo prisluhnilo uporabnikom..

Poletje je tukaj, kar pomeni čas dopustov in daljših izletov ob koncih tedna. Tako eni kot drugi
zahtevajo kar nekaj priprav, da na njih ne ostanemo goli in bosi. Treba je urediti potne liste,
spakirati oblačila, narediti načrt poti, se založiti s
prigrizki in vodo za daljše sedenje v avtomobilu
ali na plaži in tako naprej. Še kako pomembno
pa je tudi, da imamo za na pot urejene finance.
Pri sebi moramo imeti dovolj denarja za hrano
in streho nad glavo ter tudi za ogled kakšnih
znamenitosti. Pri tem se moramo seveda držati
načrta, da ne porabimo preveč in ne ostanemo
brez, še preden je dopusta konec.

Z Abamobi brezskrbno na pot
Pri Abanki v ta namen ponujajo odlično mobilno
rešitev Abamobi, ki velja za eno najbolje ocenjenih
mobilnih bank v Sloveniji in nam omogoča, da
imamo tudi v oddaljenih krajih ves čas pregled
nad porabo kar na svojem telefonu, prav tako pa
se lahko aplikacija pohvali še z lepim številom drugih uporabnih funkcionalnosti.
Abamobi omogoča enostavno urejanje osebnih
financ kjerkoli in kadarkoli: hiter pregled trenutnega stanja in prometa na vaših računih in plačilnih
karticah, hitro in praktično plačevanje računov ter
iskanje najbližjih bančnih poslovalnic in bankomatov. Za uporabo zadoščata že mobilni telefon ali
tablični računalnik in internetna povezava. Vstop v
mobilno banko je mogoč tudi s prstnim odtisom,
če to vaša mobilna naprava omogoča.
Brezplačna aplikacija je na voljo vsem uporabnikom, stranke Abanke pa imajo na voljo polno
uporabniško izkušnjo. Vsi uporabniki lahko dostopate do aktualne tečajnice in kalkulatorja valut, ki sta zelo dobrodošla tudi na dopustu, hitro lahko najdete najbližjo poslovalnico ali ban-
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komat Abanke, naredite informativni izračun
prihrankov, dostopate pa tudi do novic, pomembnih kontaktnih podatkov in aktualne ponudbe Abanke.

Pregled nad finančnim stanjem
vedno na dosegu roke

Stranke Abanke imajo z Abamobijem pregled
stanja in prometa na osebnem računu vedno
na dosegu roke, enostavno dostopajo tudi do
pregleda svojih kreditov in varčevanj. Kjerkoli
in kadarkoli imajo popoln pregled nad poslovanjem s plačilnimi karticami ter razpoložljivimi limiti, tako da v vsakem trenutku, tudi na
dopustu, vedo, koliko še lahko porabijo. Pregled bančnih storitev in njihov vrstni red na prvi strani si lahko nastavijo glede na lastne želje
in potrebe. Aktivacijo polne funkcionalnosti
aplikacije Abamobi se lahko opravi v katerikoli
poslovalnici Abanke.

Hitro plačevanje položnic in e-računov
Abamobi se lahko pohvali tudi z zelo preprostim plačevanjem položnic. Podatke s položnice lahko v mobilno banko prenesemo kar s priročno funkcijo Slikaj in plačaj, ki samodejno
prebere podatke na položnici in nalog za plačilo pred-izpolni ter pripravi za pregled. Plačilo le
še potrdimo.
Strankam Abanke je na voljo tudi pregledovanje in hitro plačevanje e-računov. E-račun
stranka prejme neposredno v mobilno banko,
v njej pa z enim dotikom potrdi plačilni nalog,
ki že vsebuje vse podatke za plačilo. Na voljo
so tudi predhodno shranjene predloge plačil
- idealno za plačevanje računov kjerkoli in kadarkoli.
Več informacij o aplikaciji Abamobi, ki omogoča
enostavno, hitro in varno bančno poslovanje
lahko najdete na spletni strani https://www.
abanka.si/abamobi. 
(P. R.)
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