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1.

Kaj je mobilna aplikacija Klikin?

Mobilna aplikacija Klikin je sestavljena iz informativnega dela, generatorja enkratnih gesel OTP ter mobilne
banke Klikin, s katero lahko dostopate do svojega osebnega računa in vam omogoča:
•

vpogled v stanje in promet imetniških in pooblaščenih
osebnih in varčevalnih računov,

•

spremljanje stanja in prometa na plačilnih karticah,

•

plačevanje položnic (UPN nalogi) s pomočjo metode
»Slikaj in plačaj« ali z ročnim vnosom ter plačevanje
obveznosti, ki ste jih definirali v NLB Kliku kot »Hitra
plačila«,

•

in-plačila: funkcija s katero lahko prijateljem, sorodnikom,
sodelavcem ... preprosto nakažete denar kar preko
mobilne številke, ki jo imate shranjeno v imeniku vašega
pametnega telefona,

•

interne prenose: sredstva lahko prenašate med svojimi
osebnimi in varčevalnimi računi,

•

vpogled v arhiv plačil, poslanih preko Klikina,

•

menjalnico: funkcija, ki vam omogoča menjavo sredstev v
okviru stanja izbranega računa. To pomeni, da lahko evre,
ki jih imate na izbranem osebnem računu, zamenjate za
hrvaške kune, ameriške dolarje, japonske jene,

•

pregled nad varčevanji, depoziti in krediti ter sklepanje
hitrega kredita.

•

pregled kontaktov vašega svetovalca.

Brezplačni, informativni del aplikacije je namenjen vsem uporabnikom mobilnih naprav s podprtimi
operacijskimi sistemi in omogoča, da:
•

poiščete najbližji bankomat ali poslovalnico,

•

uporabite informativno menjalnico in tečajnico,

•

vzpostavite neposreden kontakt z banko,

•

spremljate aktualna obvestila v zvezi z Klikinom.

Del mobilne aplikacije je tudi generator enkratnih gesel OTP, ki zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti pri uporabi
mobilne banke, hkrati pa ga lahko uporabljate za dostop do NLB Klika.
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2.

Kaj potrebujem?

Če želite pristopiti k mobilni banki Klikin, potrebujete:
NLB osebni račun,
•
•
ustrezno mobilno napravo1 (pametni mobilni telefon ali tablični računalnik) z operacijskim sistemom
iOS (9.0 ali novejši) ali Android (4.4 ali novejši), ki omogoča podatkovni prenos ali povezavo do
interneta.
Mobilno banko Klikin lahko uporabljate, če:
• naročite generator enkratnih gesel OTP (v nadaljevanju generator OTP),
• pristopite k mobilni banki Klikin.
Pozor: vstop in delo v mobilni banki je možno le, kadar je na mobilni napravi vzpostavljena internetna
povezava.

3.

Namestitev mobilne aplikacije Klikin
Neposredno do aplikacije v trgovini lahko dostopate
tudi tako, da z mobilnim telefonom s pomočjo čitalca
za QR kode posnamete spodnjo kodo. Posneta QR
koda bo odprla izbrano trgovino za namestitev Klikina.

Obiščite spletno trgovino App Store ali Play
Store (Google Play) in si namestite mobilno
aplikacijo Klikin.

Pozor: pred prvo uporabo mobilne banke je potrebno aktivirati generator enkratnih gesel (OTP), ki
zagotavlja ustrezno varnost pri uporabi mobilne aplikacije.

1

Mobilna aplikacija je prilagojena za optimalno delovanje na pametnih telefonih, deluje pa tudi na tabličnih
računalnikih.
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4.

Pristop k mobilni banki Klikin in naročilo generatorja OTP

Naročilo generatorja OTP in pristop k mobilni banki Klikin
Če generatorja OTP še nimate, lahko v NLB Kliku naročite generator OTP in pristopite k mobilni banki Klikin:
• v poglavju »Vsa naročila« izberite »Naročilo generatorja OTP in pristop k mobilni banki Klikin«,
• izpolnite obrazec, prikazan v nadaljevanju.

Obstoječi uporabniki generatorja OTP
Obstoječi uporabniki generatorja OTP, ki ga uporabljate za dostop do NLB Klika, lahko pristop k mobilni banki
uredite v NLB Kliku:
• v poglavju »Vsa naročila« izberite »Pristop k mobilni banki Klikin«,
• izpolnite obrazec, prikazan v nadaljevanju:
o če želite Klikin uporabljati za plačevanje, označite možnosti plačevanja,
o označite, da ste seznanjeni s Splošnimi pogoji ter izberite »Naprej«.
• Po oddaji naročila bo mobilna banka Klikin aktivirana. Pri prijavi v mobilno banko uporabite PIN, ki ste ga
določili za uporabo generatorja OTP.
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Če niste uporabnik NLB Klika, obiščite najbližjo NLB Poslovalnico, kjer boste z enim obiskom uredili vse
potrebno, mobilno banko pa boste lahko začeli uporabljati že v nekaj minutah po sklenitvi naročila.

5.

Pred prvo uporabo: aktivacija generatorja OTP

Novi uporabniki mobilne banke Klikin boste za vstop v mobilno banko potrebovali generator OTP:
• v kolikor generator OTP že uporabljate za dostop do NLB Klika, lahko z istim PINom, kot ga uporabljate za
generator OTP, vstopite tudi v mobilno banko,
• v kolikor generatorja OTP še ne uporabljate, ga aktivirajte po spodnjih navodilih.
Pripravite si:
• serijsko številko, ki ste jo prejeli na elektronski naslov,
• aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli preko SMS sporočila,
• na mobilnem telefonu vzpostavite povezavo z internetom.
1. Zaženite aplikacijo Klikin.

2. Izberite »Aktiviraj OTP«.
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in

4. Vnesite štiri mestni poljubni PIN.

5. Kliknite »V redu«.

Namig: Zapomnite si PIN, ki
ste ga definirali ob
aktivaciji, saj ga boste
potrebovali za vstop v
mobilno banko ter za
dostop do generatorja OTP.

Pozor: Priporočamo, da se po uspešni aktivaciji generatorja OTP registrirate še v spletno aplikacijo za
administracijo avtentikacijskih metod (AAM) na naslovu https://aam.nlb.si. Z aplikacijo AAM lahko samostojno
upravljate z generatorjem OTP, ne da bi morali obiskati poslovalnico. Potrebovali jo boste v primeru zamenjave
mobilne naprave, pozabljene številke PIN, ponovne aktivacije generatorja OTP, izgube ali kraje mobilne
naprave. Navodila za prijavo v AAM so objavljena na spletni povezavi.

6.

Prijava v mobilno banko Klikin

Za prijavo v mobilno banko Klikin potrebujete PIN, ki ste ga definirali ob aktivaciji generatorja OTP.
1. Na vstopnem ekranu izberite
»Prijava«.

2. Vpišite PIN.

3. Ob uspešni prijavi se vam na
prvi strani prikažejo stanja na vaših
računih.

6.1. Prijava s prstnim odtisom
Prijava s prstnim odtisom je na voljo, če:
• vaša mobilna naprava podpira funkcionalnost prstnega odtisa,
• imate na mobilni napravi shranjen vsaj en prstni odtis,
• imate za vstop v mobilno napravo nastavljeno geslo (passcode).
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Prijavo s prstnim odtisom lahko nastavite v meniju Info – Touch ID (iOS) oz. Info – Prstni odtis (Android), kjer si
lahko možnost kadarkoli vključite oz. izključite*.
1. S številko PIN se prijavite v
mobilno banko, nato v meniju
izberite »Info« in poiščite poglavje
»Touch ID« oz. »Prstni odtis«.

2. Z drsnikom vključite Touch
ID/Prstni odtis. Za takojšnjo
aktivacijo Touch ID izberite
Ponovna prijava.

3. Po vnosu številke PIN bo prijava
s prstnim odtisom aktivirana.

4. Ob naslednji prijavi v mobilno
banko skenirajte prstni odtis, če
želite vstopiti s številko PIN, pa
izberite »Prekliči« (Cancel).

Pozor: Prstni odtisi so shranjeni
na vaši mobilni napravi, zato
poskrbite za varno ravnanje z
njimi.
*ekrani prikazujejo delovanje na
operacijskem sistemu iOS.

Prijava s PIN je na voljo, če:
• vaša mobilna naprava ne omogoča funkcionalnosti prstnega odtisa,
• mobilna naprava omogoča funkcionalnost prstnega odtisa, a nimate shranjenega nobenega prstnega
odtisa,
• za dostop do mobilne naprave nimate nastavljenega gesla (passcode),
• si za vstop v mobilno banko ne aktivirate prijave s prstnim odtisom oziroma jo v meniju Info – Touch ID oz.
Info – Prstni odtis izključite,
• iz svoje naprave izbrišete shranjene prstne odtise,
• je ob prijavi v mobilno banko s prstnim odtisom le-ta 3-krat neuspešno skeniran,
• v oknu za skeniranje podpisa kliknete Prekliči (Cancel).
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6.1. Prijava s prepoznavo obraza
Aplikacija omogoča prijavo s Face ID (prepoznavo obraza), če:
• vaša mobilna naprava podpira prepoznavo obraza,
• ste prepoznavo obraza aktivirali na mobilni napravi.
Prijavo s prepoznavo obraza lahko nastavite v meniju Info – Face ID, kjer lahko možnost kadarkoli vključite oz.
izključite.
1. S številko PIN se prijavite v
mobilno banko in v meniju »Info«
poiščite poglavje »Face ID«.

2. Z drsnikom vklopite Face ID. Za
takojšnjo aktivacijo izberite
Ponovna prijava.

4. Ob naslednji prijavi v mobilno
banko se prijavite s Face ID.

5. V primeru napačne prepoznave
izberite Prekliči (Cancel) in se
prijavite s PIN.

3. Po vnosu številke PIN bo prijava
s Face ID aktivirana.

Prijava s PIN je na voljo, če:
• vaša mobilna naprava ne omogoča prepoznave obraza,
• mobilna naprava omogoča prepoznavo obraza, a je niste aktivirali,
• za vstop v mobilno banko ne aktivirate prijave s prepoznavo obraza oziroma jo v meniju Info – Face ID
izključite,
• je ob prijavi v mobilno banko prepoznava obraza neuspešna,
• v oknu za skeniranje kliknete Prekliči (Cancel).
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7.

Storitve mobilne banke Klikin

S klikom na ikono

v mobilni banki Klikin se prikaže nabor storitev, ki so na voljo.

Storitve mobilne banke
Računi: vpogled v stanje in promet na imetniških in
pooblaščenskih osebnih in varčevalnih računih.
Plačila in prenosi:
•

in-plačila, ki omogoča plačila na podlagi mobilne
številke iz telefonskega imenika,

•

Plačila položnic (UPN nalogi) s pomočjo metode
»Slikaj in plačaj« ali z ročnim vnosom,

•

Interni prenosi na imetniške in pooblaščenske
osebne in varčevalne račune,

•

Menjava sredstev v okviru temeljnega računa,

•

Plačila obveznosti, ki ste jih definirali v NLB Kliku kot
»Hitra plačila«.

Arhiv plačil: pregled plačil, poslanih preko Klikina, s funkcijo
»Uporabi ponovno«.
Kartice: vpogled v stanje in promet na plačilnih karticah.
Varčevanja in depoziti: pregled varčevanj in depozitov.
Krediti:
•

pregled kreditov,

•

sklepanje Hitrega kredita brez obiska poslovalnice.

Poti do banke: informacije o poslovalnicah in bankomatih.
Kontakt: vsi pomembni kontakti z banko, tudi kontakt
osebnega svetovalca.
Info: opis storitev mobilne banke ter predstavitveni film.
Odjava: odjava iz mobilne banke.
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7.1

Računi

V sklopu Računi lahko:
•
spremljate stanje in promet na imetniških in pooblaščenskih osebnih in varčevalnih računih,
•
z akcijo »Slikaj in pošlji« podrobnosti transakcije kot ekransko sliko posredujete po elektronski pošti
(neuradno potrdilo o plačilu).
1. Na prvi strani izberite račun.

2. Na naslednjem ekranu se
prikaže promet na izbranem
računu.

4. S klikom na posamezno
transakcijo v prometu se prikažejo
njene podrobnosti.

3A. Slikaj in pošlji: s klikom na
ikono ovojnice lahko podrobnosti
prometne postavke pošljete po epošti.

3. S klikom na račun pregledate
njegove podrobnosti.

Pozor: Ekranska slika
transakcije, ki jo posredujete po
e-pošti, ni uradno potrdilo. Če
potrebujete uradno potrdilo, ga
lahko naročite v NLB Kliku ali v
poslovalnici.
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7.2

Plačila in prenosi

Sklop Plačila in prenosi omogoča:
•
in-plačila, ki omogoča plačila na podlagi mobilne številke iz telefonskega imenika,
•
Plačila položnic (UPN nalogi) s pomočjo metode »Slikaj in plačaj« ali z ročnim vnosom,
•
Interne prenose na imetniške in pooblaščenske osebne in varčevalne račune,
•
Menjavo sredstev v okviru temeljnega računa,
•
Plačila obveznosti, ki ste jih definirali v NLB Kliku kot »Hitra plačila«.
Do plačil lahko dostopate na dva načina:
1. Iz menija mobilne banke.

2. Preko hitrega gumba

.

3. Po kliku ste preusmerjeni na
prvo stran plačil in prenosov.

Pozor: Višina plačil (posamično plačilo, dnevni seštevek, mesečni seštevek) je omejena. Omejitve določite
ob pristopu ali kasneje prek NLB Klika ali v NLB Poslovalnici. Za več informacij preberite poglavje Omejitve
zneskov (limiti) za izvajanje plačil.

7.2.1

Izvedba plačil in prenosov

Ne glede na izbrani tip plačila, se plačila in prenosi izvajajo po enakem postopku, opisanem spodaj.
Plačila lahko oddate z valuto vnaprej do 180 dni. Plačila poslana z valuto vnaprej lahko spremljate v Arhivu
plačil, kjer jih lahko tudi prekličete. Možnost plačila z valutno vnaprej ne velja za in-plačila in menjalnico.
Pri pripravi plačil lahko izberete poljubni račun v breme. Kateri računi so na voljo v
spustnem seznamu, je odvisno od posameznega tipa plačila.
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1. korak plačila: vnos podatkov.
Vnos potrdite z izbiro »Preveri«.

2. korak plačila: preverjanje
podatkov. Podatke potrdite z izbiro
»Potrdi«.

3. korak plačila: izvedbo
transakcije še enkrat potrdite z
izbiro »Potrdi« v pojavnem oknu.

Zaključek: prikaže se obvestilo,
da je bila transakcija uspešno
izvedena.
Pozor: V kolikor ste plačilo oddali izven urnika
plačilnega prometa se vam prikaže ustrezno
obvestilo.

Namig: Klikin bo samodejno
preveril ali ste vnesli veljaven
IBAN, v kolikor izvajate nakazilo
na račun SI56. V primeru nakazila
pravni osebi, bodo samodejno
izpolnjeni vsi podatki o prejemniku.
Pri nakazilu fizični osebi podatke o
prejemniku izpolnite ročno.

7.2.2

in-plačilo

in-plačila vam omogočajo, da sredstva svojim prijateljem nakažete hitro, enostavno in brezplačno, ne da bi morali
vedeti podatke o naslovu in računu prejemnika. Vse kar morate narediti je, da preko mobilne banke Klikin v svojem
imeniku poiščete prejemnika ter vpišete znesek, ki ga želite nakazati.
in-plačila lahko uporabniki mobilne banke Klikin prejemajo, če so vklopili prejem in-plačil in se strinjali, da lahko
plačniki, ki imajo v svojem telefonskem imeniku njihovo številko mobilnega telefona, na tej podlagi, dobijo na
vpogled ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in bančno številko ter izvedejo prenos sredstev.
in-plačila se izvajajo 24 ur na dan, vse dni v tednu.
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Vklop prejema in-plačil
1. Izberite in-plačilo ter sledite
navodilom. Nadaljujte z izbiro
»V redu« ali z
»Ne prikazuj več«.

2. Dovolite Klikinu, da dostopa do
vaših kontaktov.

3. Vklopite prejem in-plačil (drsnik
podrsajte v desno, da se obarva
zeleno).

4. Z izbiro »Da« potrdite, da se
strinjate s prejemom in-plačil.

Namig: in-plačila lahko
vklopite ali izklopite tudi v
NLB Kliku. Izberite
Nastavitve mobilne banke
Klikin / sklop Nastavitve
funkcionalnosti.
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Izvajanje in-plačil
in-plačila lahko izvajate do vseh uporabnikov mobilne banke Klikin, ki so vklopili prejem in-plačil.
1. Izberite in-plačilo.

2. Izberite kontakt iz imenika
vašega telefona ali iz seznama
nazadnje uporabljenih.

3. Vnesite znesek in namen ter z
izbiro »Preveri« nadaljujte izvedbo
plačila.

Namig:
Prijateljem, ki in-plačil še
niso vklopili, lahko preko
Klikina pošljete SMS
sporočilo z vabilom (slika
desno).
Polje »Namen« ni obvezno!
Če boste polje pustili
prazno, se bo samodejno
zapisalo besedilo »inplačilo.«
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7.2.3

Slikaj in plačaj

Z načinom »Slikaj in plačaj« si prihranite ročni vnos podatkov v plačilni nalog (UPN). Z uporabo kamere mobilne
naprave zajamete in prenesete podatke, ki jih nato le še potrdite.
1. Posnamite levi del (talon) ali QR
kodo na UPN nalogu.

7.2.4

2. Potrdite z izbiro »V redu«.

3. Preglejte podatke in nadaljujte z
izbiro »Preveri«.

Plačilni nalog UPN

Plačilni nalog UPN je univerzalni plačilni nalog, ki je namenjen izvrševanju plačilnih transakcij v evrih, v dobro
prejemnikov plačil na območju SEPA.
1. Izberite »Plačilni nalog UPN« ter
izpolnite vsa polja.

2. Ob vnosu IBANa bo aplikacija
samodejno preverila račun. Vnos
potrdite z izbiro »V redu«.

3. Preglejte podatke in nadaljujte z
izbiro »Preveri«.

Namig: Klikin bo samodejno preveril ali ste vnesli veljaven IBAN, v kolikor
izvajate nakazilo na račun SI56. V primeru nakazila pravni osebi, bodo
samodejno izpolnjeni vsi podatki o prejemniku. Pri nakazilu fizični osebi
podatke o prejemniku izpolnite ročno.
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7.2.5

Menjalnica

Menjalnica omogoča menjavo sredstev v okviru stanja na temeljnem računu v izbrani valuti v drugo želeno valuto.
Posamična menjava je omejena na 50.000 EUR oz. protivrednost v drugi valuti. Menjavo je možno izvajati med
izbranimi valutami (EUR, USD, GBP, CHF, HRK, HUF, NOK, SEK, DKK, AUD, CAD, JPY) vsak dan med 8:00 in
22:00 uro.
Izberite tip plačila Menjalnica in izberite valuti iz in v katero želite zamenjati določena sredstva. Vpišete še želeni
znesek menjave in z izbiro »Preveri« nadaljujete izvedbo plačila.

7.2.6

Interni prenos

Interni prenos mogoča prenose sredstev med imetniškimi in pooblaščenskimi osebnimi in varčevalnimi računi.
Posamičen prenos je omejen na 15.000 EUR.
Interni prenosi se izvajajo 24 ur na dan, vse dni v tednu.
Iz seznama izberite račun na katerega želite prenesti sredstva ter izpolnite preostala polja. Preglejte podatke in z
izbiro »Preveri« nadaljujte z izvedbo plačila.
1. Vnesite podatke o plačilu.

2. Preglejte podatke o plačilu.
Namig: polje »Namen«
ni obvezno! Če boste
pustili prazno, se bo
samodejno zapisalo
besedilo »interni
prenos«.
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7.2.7

Hitra plačila

Hitra plačila vam omogočajo izvedbo plačil, ki ste jih predhodno shranili med Hitra plačila v NLB Kliku.
1. Iz seznama hitrih plačil izberite
želeno plačilo.

2. Po potrebi spremenite podatke.
Preglejte podatke in z izbiro
»Preveri« nadaljujte z izvedbo
plačila.
Pozor:
Urejati je možno le Znesek, Kodo
namena,
Namen,
Referenco,
Model, Sklic in Datum plačila.
Podatkov o prejemniku ni mogoče
spreminjati.
Hitrih plačil v mobilni banki Klikin ni
možno brisati. Brisanje je možno v
NLB Kliku.

7.2.8

Posebnosti izpolnjevanja plačilnega naloga v mobilni banki Klikin

Posebnosti izpolnjevanja plačilnega naloga v mobilni banki Klikin glede na izpolnjevanje plačilnih nalogov v skladu
z Navodili za izpolnjevanje obrazca UPN - Univerzalni plačilni nalog, ki so objavljena na spletni strani banke
http://www.nlb.si/placilni-promet1 so:
•
mobilna banka Klikin ne omogoča možnosti označitve nujnosti plačila.
•
mobilna banka Klikin ne omogoča vnosa reference plačnika.
•
mobilna banka Klikin ne omogoča vnosa datuma plačila, kot datum plačila je določen datum oddaje
plačilnega naloga, pri čemer bo plačilo izvršeno v skladu z Urnikom – Izvajanje plačilnih transakcij.
•
mobilna banka Klikin ne omogoča ročnega vnosa BIC kode, saj se ta zagotovi samodejno iz
navedenega IBANa in prikaže na potrditvenem ekranu.
•
Vnos plačilnega naloga UPN/SEPA preko možnosti Slikaj in plačaj, Plačilni nalog UPN ali Hitra plačila
v mobilni banki Klikin je razdeljen na dva dela:
o PLAČILO (zgornji del ekrana): vsebuje podatke o znesku, kodi namena, namenu, referenci, modelu
in sklicu.
o PREJEMNIK (spodnji del ekrana): vsebuje račun prejemnika v IBAN strukturi ter podatke o
prejemniku (naziv, naslov, kraj, država)
Podatki o plačniku so predizpolnjeni in so prikazani pred potrditvijo oddaje plačilnega naloga banki.
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7.2.9

Omejitve zneskov (limiti) za izvajanje plačil

Višina plačil (posamično plačilo, dnevni seštevek, mesečni seštevek) je omejena. Omejitve določite ob pristopu ali
kasneje prek NLB Klika, v NLB Poslovalnici ali preko Video klica.
Sprememba limit plačevanja v NLB Kliku
1. Prijavite se v NLB Klik in
izberite »Nastavitve mobilne
banke Klikin«.

2. Vnesite želene limite za plačila in vnos potrdite z izbiro
»Shrani spremembe«.

Pozor:
• Plačila izvedena kot Hitra plačila, Interni prenos in Menjalnica se ne vštevajo v omejitve višine plačil.
• Pri Internih prenosih velja omejitev posamičnega prenosa v višini 15.000 EUR.
• Pri Menjalnici velja omejitev posamične menjave v višini 50.000 EUR oz. protivrednost v drugi valuti.

7.3

Arhiv plačil

V sklopu Arhiv plačil lahko pregledujete vsa plačila, poslana preko aplikacije Klikin, in sicer so za lažji pregled
razvrščena v 5 zavihkov, glede na status plačila: vsi, izvršen, čaka na izvedbo, zavrnjen, preklican.
Dodatno so v Arhivu plačil na voljo še sledeče možnosti:
• »Uporabi ponovno«:
o s klikom na gumb »Uporabi ponovno« se avtomatično kreira nov predizpolnjen plačilni nalog.
Podatke lahko poljubno spremenite ter plačilo pošljete v izvedbo.
o akcija je na voljo pri plačilih s statusom »izvršen«, »zavrnjen« in »preklican«, ne velja pa za inplačilo, menjalnico in interni prenos.
• »Prekliči«: plačila z valuto vnaprej oz. plačila, ki imajo status »čaka na izvedbo«, lahko prekličete, s čimer
dobi plačilo status »preklican«.
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1. Po izbriri sklopa Arhiv plačil se
prikaže seznam vseh poslanih
plačil.

7.4

2. Po izboru posameznega plačila,
ga lahko uporabite ponovno.

3. Plačila, ki imajo status »čaka na
izvedbo«, lahko prekličete.

Kartice

V sklopu Kartice lahko pregledujete imetniške kartice z odloženim plačilom - Mastercard, Visa in Karanta:
•
promet po obračunskih obdobjih, porabljena in razpoložljiva sredstva v tekočem obračunskem obdobju z
ločitvijo avtoriziranih in neavtoriziranih transakcij,
•
podrobnosti kartice,
•
blokada izgubljene ali ukradene kartice.
1. Po izbriri sklopa Kartice se
prikaže seznam kartic.

2. Po izbiri kartice iz seznama, se
prikaže promet na kartici.
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7.4.1 Blokacija izgubljene ali ukradene kartice
V primeru, da ste kartico izgubili ali je bila ukradena, jo lahko blokirate v mobilni banki Klikin:
1.
izberite sklop Kartice,
2.
izberite kartico, ki jo želite blokirati,
3.
kliknite na ime kartice v Prometu.
1. V podrobnostih kartice izberite
»Blokiraj«.

2. Izberite razlog blokacije in
kliknite »Blokiraj«.

3. Blokacijo potrdite z izbiro
»Potrdi«.

4. Kartica je blokirana.
Pozor: Blokada kartice je
nepreklicna in zahteva naročilo
nove kartice.
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7.5

Varčevanja in depoziti

V sklopu Varčevanja in depoziti lahko pregledujete imetniška in pooblaščenska varčevanja in depozite ter
podrobnostmi posameznega produkta.
1. Po izbriri sklopa Varčevanja in
depoziti v meniju se prikaže
seznam produktov.

7.6

2. Po izbiri produkta iz seznama,
se prikažejo njegove podrobnosti.

Krediti

V sklopu Krediti lahko:
• pregledujete svoje kredite ter podrobnostmi posameznega produkta,
• sklenete Hitri kredit, brez obiska poslovalnice.
1. Po izbriri sklopa Krediti v meniju
se prikaže seznam produktov.

2. Po izbiri produkta iz seznama,
se prikažejo njegove podrobnosti.
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7.6.1 Hitri kredit
Hitri kredit v Klikinu - do 15.000 EUR in z dobo odplačevanja do 60 mesecev lahko
pridobite 24/7.
Denar bo na vašem računu v nekaj minutah in to brez obiska poslovalnice.
Vse kar morate narediti je, da sledite korakom v Klikinu:
1) izberite »Naprej« in pričnite s postopkom
2) preglejte ponudbo in jo prilagodite svojim potrebam
3) preglejte izračun kredita
4) za enostavno odplačevanje določite trajni nalog
5) preverite osebne podatke
6) preglejte dokumentacijo in jo podpišite
7) vaš kredit je odobren!
Ponudba za Hitri kredit je pripravljena na podlagi vašega poslovanja z banko in
kreditne sposobnosti. Odločite se lahko tudi za nižji znesek kredita in/ali krajšo dobo
odplačevanja, od predstavljene.

7.7

Kontakt svetovalca

V Klikinu so vam na voljo tudi kontakti vašega svetovalca.
1. V meniju izberite Kontakt.

8.

2. Izberite »Moj svetovalec«.

3. Z izbiro posamezne možnosti
lahko svetovalca kontaktirate
neposredno iz Klikina.

Nastavitve mobilne banke Klikin

Mobilna banka omogoča sledeče nastavitve:
• (de)blokacija dostopa do mobilne banke Klikin
• (de)blokacija plačil v mobilni banki Klikin
• omejitve zneskov (limiti) za izvajanje plačil
• nastavitve jezika
• nastavitve prijave s prstnim odtisom
• nastavitve spremljanja analitike
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8.1

(De)blokacija dostopa do mobilne banke Klikin

Dostop do mobilne banke Klikin lahko onemogočite: v Klikinu, v NLB Kliku ali preko Video klica.
8.1.1 Blokacija mobilne banke v Klikinu
1. Na prvi strani izberite
Nastavitve.

2. Izberite »Blokiraj dostop«.

3. Blokacijo potrdite s klikom na
»Da«.

4. Ob vnovičnem vstopu se vam
izpiše ustrezno opozorilo.
Pozor: Ponovni dostop do
mobilne banke Klikin lahko
omogočite v NLB Kliku, v NLB
Poslovalnici ali preko Video
klica.
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8.1.2 Blokacija in deblokacija mobilne banke v NLB Kliku
1. Prijavite se v NLB
Klik in izberite
»Nastavitve mobilne
banke Klikin«.

8.2

2. Obkljukajte označeno polje, če želite
dostop blokirati ali ga odkljukajte, če ga
želite omogočiti. Vnos potrdite z izbiro
»Shrani spremembe«.

(De)blokacija plačil v mobilni banki Klikin

V mobilni banki Klikin lahko možnost plačevanja onemogočite z blokacijo plačil. Plačila lahko blokirate: v Klikinu, v
NLB Kliku ali preko Video klica.
8.2.1 Blokacija plačil v Klikinu
1. Na prvi strani izberite
Nastavitve.

2. Izberite »Blokiraj plačila«.
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4. S klikom na Plačila in prenosi se
vam izpiše ustrezno opozorilo.
Pozor: Plačila lahko ponovno
omogočite v NLB Kliku, v NLB
Poslovalnici ali preko Video
klica.
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8.2.2 Blokacija in deblokacija plačil v NLB Kliku
1. Prijavite se v NLB
Klik in izberite
»Nastavitve mobilne
banke Klikin«.

8.3

2. Obkljukajte označeno polje, če želite
plačila blokirati ali ga odkljukajte, če jih
želite omogočiti. Vnos potrdite z izbiro
»Shrani spremembe«.

Omejitve zneskov (limiti) za izvajanje plačil

Nastavitve limitov za plačila so opisane v poglavju 7.2.9 Omejitve zneskov (limiti) za izvajanje plačil.

8.4

Vklop/izklop in-plačil

Vklop/izklop in-plačil je opisan v poglavju 7.2.2

in-plačilo.
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8.4

Nastavitve jezika

Klikin lahko uporabljate v slovenskem ali v angleškem jeziku.
1. V meniju izberite Info.

8.5

2. Izberite Jezik v sklopu
»Sprememba jezika«.

3. Izberite jezik.

Nastavitve prijave s prstnim odtisom

Nastavitve prijave s prstnim odtisom so opisane v poglavju 6.1. Prijava s prstnim odtisom.

8.6

Nastavitve spremljanja analitike

Z namenom, da vam ponudimo učinkovite in uporabniku prijazne rešitve, mobilna aplikacija Klikin zbira in dostopa
do določenih podatkov o vas in vaši mobilni napravi. Več o tem si preberite v Izjavi o zasebnosti.
Dostop do vaših podatkov lahko kadarkoli izklopite v meniju Info – Analitika: v meniju izberite »Info« in poiščite
poglavje »Analitika« ter z drsnikom vključite/izključite Analitiko.
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