Spletno nakupovanje je vedno
bolj udobno. Za večjo varnost pri
plačevanju s plačilnimi karticami, pa
nekatere spletne trgovine uporabljajo
varnostni standard 3-D Secure.
Včasih ste svoje plačilo prek 3-D Secure
potrdili z geslom, ki ste ga določili ob
prvem spletnem plačilu. Zdaj pa se
plačilo potrdi z enkratnim geslom
(OTP), ki ga vsakokrat prejmete v
SMS-sporočilu.
Zato je pomembno, da imamo vašo
pravo mobilno telefonsko številko.

Drugače na straneh, ki uporabljajo
3-D Secure, spletnih nakupov ne
boste mogli več plačati z NLB Visa,
MasterCard ali BA Maestro kartico.
Vse, kar morate storiti je, da nam čim
prej sporočite svojo mobilno telefonsko
številko. To lahko naredite ob obisku
v NLB Poslovalnici, uporabniki NLB
Teledoma, pa nam jo lahko sporočite
tudi prek telefona.
Za več informacij lahko obiščete
www.nlb.si/3d-secure, nam pišete na
info@nlb.si ali nas pokličete na
01 477 20 00.

Si nikakor ne morete zapomniti svoje številke PIN?
Ne shranjujte je na listku v denarnici
ali v mobilnem telefonu, saj tako v
primeru kraje denarnice ali torbice
številka PIN izgubi svoj pomen. Raje
jo spremenite v številko, ki si jo boste
lažje zapomnili.
Možnost menjave številke PIN je
zdaj namreč tudi na karticah NLB
MasterCard in Visa. Številko lahko
zamenjate brezplačno, in sicer na NLB
Bankomatih, ki omogočajo to storitev.
Kartico, ki ji želite zamenjati PIN,
vstavite v bankomat, vtipkate obstoječi
PIN in sledite navodilu na zaslonu
bankomata.

Če ste obstoječo številko PIN že
pozabili, lahko v NLB Poslovalnici
naročite novo in jo po prejemu na
NLB Bankomatu zamenjate. Naročilo
nove številke PIN se zaračuna v skladu
z veljavno tarifo, zamenjava na NLB
Bankomatih pa je brezplačna.
Ne pozabite: Ko izbirate številko PIN, ki si
jo boste lažje zapomnili, izberite takšno,
ki je vam enostavna, drugi pa je ne
morejo hitro uganiti. Številka PIN, tako
kot ostala gesla, naj ne bo sestavljena
iz enakih cifer (npr. 7777), predvidljivih
zaporedji (npr. 0123), vašega rojstnega
dneva, letnice rojstva ipd.

Plačujte
s stilom!
Naj vas vaša najljubša fotografija
s počitnic vse leto spremlja na vaši
NLB Plačilni kartici BA Maestro,
MasterCard ali Visa.

www.nlb.si/motiv

01 477 20 00

Promocijska besedila so informativne narave. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.

Še bolj varno spletno nakupovanje

