Po zavarovanje za avto in dom kar na banko

Če ob sklenitvi zavarovanja PaketDom ali
ZavarovanjeDom sklenete tudi katerokoli
storitev NLB, vam na PaketDom oz.
ZavarovanjeDom pripada 15 % popust.
Pri avtomobilskem zavarovanju pa vam,
ob hkratni sklenitvi ZavarovanjaAvto in
katerekoli storitve NLB, na kasko zavarovanje
pripada 4 % popust.

V spletno banko NLB Klik tudi brez certifikata
Ste vedeli, da lahko do spletne banke NLB Klik dostopate na več načinov?
Najbolj poznan in razširjen je dostop s
kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)
t. i. certifikatom, ki ga je treba namestiti
na računalnik, na katerem nameravate
uporabljati spletno banko. Ob menjavi
računalnika je torej treba poskrbeti, da se
na novo napravo prenese tudi certifikat.
Nekaterim se zdi nameščanje certifikata
na računalnik preveč zapleteno, drugi bi
do spletne banke želeli varno dostopati od
koderkoli, ne le z domačega računalnika.
Zato se lahko odločite tudi za vstop v NLB
Klik z enkratnim geslom. Tega vam za
vsak vstop v NLB Klik naredi ali mobilna
aplikacija Klikin, ki si jo naložite na
svoj mobilni telefon, ali pa samostojni
generator enkratnih gesel. To je majhna
napravica, ki spominja na žepni kalkulator.

Samostojni generator gesel in generator
gesel v Klikinu delujeta podobno. Ob vnosu
številke PIN, ki ste si jo izbrali, generirata
vsakič novo večmestno številko. S to številko
in z vpisom uporabniškega imena ter kasneje
še vstopnega gesla se nato prijavite v spletno
banko.
»Kalkulator« je zelo varna izbira, saj je v tem
primeru generator gesla (torej »kalkulator«)
ločen od naprave (računalnika), na kateri
dostopate do spletne banke NLB Klik. Dobro
je torej vedeti, da morate imeti digitalno
potrdilo nameščeno na računalniku, ki ga
uporabljate, zato ta dostop do NLB Klika ni
primeren za uporabo na javnih računalnikih.
Medtem pa oba generatorja gesel lahko
uporabljate tudi na javnih računalnikih, saj
ustvarita geslo, ki deluje le za enkratno prijavo.

Samostojni generator enkratnih gesel za NLB Klik lahko naročite v kateri koli NLB Poslovalnici.

Miti ali resnice?
V javnosti kroži kup mitov o denarju, bančnih karticah in finančnem poslovanju, za katere bo marsikdo prisegal, da so resnični,
v resnici pa so samo to: miti. Jih prepoznate? Rešite kviz in se prepričajte.
1) Če me tat prisili, da na bankomatu
dvignem denar, moram vnesti svoj PIN v
obratnem vrstnem redu. Bankomat bo
sprožil alarm na policiji.
Mit		

Resnica

Mit št. 1: Obratno vtipkan PIN
sproži alarm
Vpis številke PIN v obratnem vrstnem redu
ne bo sprožil nobenega alarma. Bo pa
bankomat, če boste to poskusili trikrat,
zadržal kartico.

2) Po treh napakah na POS terminalu se
je zaklenila moja PIN številka. Zdaj kartica
ni več uporabna in lahko naročim le novo.
Mit		

Resnica

Mit št. 2: Za zaklenjen PIN ni
več rešitve
Če ste ob uporabi kartice na POS
terminalu zaklenili PIN številko, si jo lahko
»odklenete« na najbližjem bankomatu
– na primer opravite vpogled v stanje ali
dvignete gotovino. Seveda morate za to
vtipkati pravo PIN številko.

3) Brezstične kartice niso varne, ker mi
lahko tatovi z njih preprosto kradejo
skoraj kjerkoli (avtobus, ulica ...) že samo
s tem, da gredo mimo mene.
Mit		

Resnica

Mit št. 3: Z brezstičnih kartic tatovi
preprosto kradejo denar
Brezstično plačevanje je varno. Prenos
podatkov med brezstično kartico in
terminalom POS je namreč kodiran z
dinamičnimi kriptogrami, ki so edinstveni
za vsako transakcijo, pri plačevanju s
kartico pa se je treba terminalu POS
približati na manj kot dva centimetra.

Še več kvizov in ostalih nasvetov najdete na www.nlb.si/nasveti-osebno.

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.

V naših poslovalnicah lahko poleg bančnih
opravkov uredite tudi zavarovanja. Pri
zavarovanjih za avto in za dom zavarovalnice
GENERALI d.d. vam ponujamo paketne
popuste.

