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PREDSTAVITEV

Sberbank

Banka vedno z vami
..Mobilna banka mSberbank SI vam olajša življenje, ko niste za računalnikom, saj lahko z njo urejate svoje finance in opravljate nakazila
kjerkoli se nahajate..

Raziskave kažejo, da v Sloveniji pametne telefone uporablja že 70 odstotkov prebivalstva, v
svetovnem merilu pa bo število uporabnikov v
tem letu naraslo na skoraj 5 milijard. To pomeni,
da smo postali že povsem mobilni in telefone
uporabljamo tudi namesto računalnikov, katere
so že skoraj dosegli po svoji zmogljivosti. Večja
zmogljivost pa omogoča tudi več raznovrstnih
opravil, ki jih lahko počnemo s telefoni. Posledično smo se na telefone začeli zanašati že na
vsakem koraku. Uporabljamo jih za fotografiranje, brskanje po spletu, ogled filmov, igranje
iger in druga zabavna ter tudi delovna opravila.
Skoraj ni več storitve, ki ne bi bila danes dosegljiva tudi prek aplikacije na telefonu.
Uporabniki smo že skoraj povsem posvojili ta
trend digitalizacije na praktično vseh področjih,
zato smo včasih kar malo razočarani, če moramo kakšno stvar še vedno urediti po “pešpoti”.
Digitalizacija je imela v zadnjih letih enega večjih vplivov na sektor bančništva. Potem ko so
banke svojim komitentom že pred časom odprle svoja spletna mesta za urejanje financ, so zdaj
začele pospešeno delati tudi na mobilnih reštvah, torej mobilnih bankah, s katerimi lahko
do svojega bančnega računa dostopate kar na
svojem telefonu.
Časi, ko smo morali prav za vsako bančno storitev
obiskati matično poslovalnico, so mimo. Tehnološki napredek je prinesel prihranek časa, številna
bančna opravila lahko opravimo kar od doma
oziroma v primeru mobilne banke od koderkoli.
Mobilno bančništvo sicer prinaša številne prednosti, ki vam olajšajo upravljanje s financami.

Prihranek časa in enostavno poslovanje
Z mobilno banko prihranite čas, ki ga lahko tako
porabite drugače, za bolj sproščujoče dejavnosti, kot so na primer vaši hobiji ali druženje s prijatelji. Z mobilno banko lahko plačujete račune
in izvršujete nakazila kjerkoli se nahajate, prav
tako pa z z njo dobite vpogled v mrežo bankomatov, da lahko hitro najdete najbližjega.
Mobilna banka vam je tako vedno dostopna,
potrebujete le mobilno napravo, torej telefon ali
tablico. To pomeni, da lahko preverite stanje na
računu tudi, ko sedite zunaj na kavi invam ni treba čakati, da se vrnete domov za računalnik ali

www.racunalniske-novice.com

še huje, stati v vrsti pri bančnem okencu. Velikokrat vam mobilna banka tako pride prav tudi, ko
ste na potovanjih in s sabo nimate računalnika.
Glede na to, da se bližajo dopusti, ko se večina
ljudi sonči po morskih letoviščih ali raziskuje oddaljene kraje, je mobilna banka še kako priročna
rešitev za dober nadzor nad financami. Poleg
tega pa se pri potovanjih v tujino izkaže za koristno asistentko pri preračunavanju v tuje valute.
Med glavnimi prednostmi mobilne banke pa je
zagotovo tudi varnost, čeprav bi morda kdo mislil nasprotno, da je morda bolj izpostavljena
nepridipravom, ker se nahaja na telefonu. Slednje ne bi moglo biti dlje od resnice. Za varnost
je pri mobilnih bankah zelo dobro poskrbljeno.
Ob že klasičnih načinih prijave, kot sta geslo in
PIN koda, nekatere že omogočajo vstop z biometričnim vpisom (prstni odtis ali prepoznavanje obraza). Zato je zelo malo verjetno, da bi lahko kdo do vašega računa prišel nepooblaščeno.

Mobilna banka s pedigrejem
Z vsemi naštetimi lastnostmi se lahko pohvali tudi mobilna banka mSberbank SI, za katero stoji
banka Sberbank in katera se je v neodvisni raziskavi slovenskega mobilnega bančnega sektorja
analitske družbe E-Laborat uvrstila v sam vrh. To
si je prislužila tako s preprostim in razumljivim
uporabniškim vmesnikom in zanesljivim delovanjem kot tudi s številnimi uporabnimi funkcionalnostmi. Ponuja namreč možnost hitrega pregleda stanja in prometa na računih, plačilnih karticah, varčevanjih in kreditih, preprosto plačevanje
e-računov, plačevanje v tujino in tako naprej.
Mobilna banka mSberbank SI blesti s svojo hi-

trostjo, še posebej izstopa pri plačevanju takšnih in drugačnih računov ter plačil. Lahko si na
primer ustvarite svoje predloge za ponavljajoča
plačila, tako da vam ni treba vsakič znova vpisovati vseh podatkov, ampak vse opravite le z
enim klikom, položnice lahko v aplikacijo vnesete in hitro plačate s skeniranjem QR kode ali OCR
vrstice na položnici, položnico pa lahko tudi fotografirate, pri čemer jo sistem prepozna, samodejno izpolni vse potrebne podatke in vi le še
potrdite plačilo z enim klikom.
Omeniti velja še, da vam mSberbank SI ponuja
tudi pregled porabe Ide@l Mastercard kartice,
torej plačilne kartice s funkcionalnostmi kreditne in revolving kartice ter kartice z odloženim
plačilom. In to povsem neodvisno od tega, ali
imate odprt tudi transakcijski račun.
Zelo dobro pa je je pri mobilni banki Sberbank
poskrbljeno za varnost. Nastavite namreč lahko,
da vas spusti do vašega računa le z ustreznim
prstnim odtisom ali celo prepoznavo obraza.

Kako do mobilne banke Sberbank?
Mobilno banko mSberbank SI lahko brezplačno
naložite tako na mobilne naprave z operacijskim
sistemom Android kot tudi iOS (Apple), za aktivacijo pa morate potem le še stopiti do svoje
poslovalnice Sberbank, kjer vam dodelijo uporabniško ime in aktivacijsko kodo. Dodatna ugodnost uporabe mSberbank SI je, da za ceno slednje lahko uporabljate tudi spletno banko, kar
pomeni, dve aplikaciji za ceno ene.
Mobilno banko lahko nato uporabljate na 5 različnih napravah, ki jih aktivirate sami, hkrati pa
lahko na isti napravi mobilno banko uporablja
več družinskih članov. Zelo priročno. 
(P. R.)
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