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NLB Predplačniška kartica Mastercard 
 
Navodila za imetnike NLB Predplačniške kartice Mastercard za uporabo spletne 
in mobilne aplikacije za upravljanje s predplačniško kartico 
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1 Slovarček izrazov 
 
Avtorizacija: Transakcija, ki jo s kartico opravi imetnik kartice, pri čemer se bremeni račun. 
 
Bančna identifikacijska številka (BIN): Prvih 6-8 številk kartice, ki se uporabljajo za identifikacijo 
banke izdajateljice kartice. 
 
Kartični program: Katerakoli shema ali program, ki vključuje uporabo kartice, bodisi za promocijske, 
marketinške, nagradne ali druge namene. 
 
Imetnik kartice: Oseba, kateri je kartica izdana. 
 
Odobritev transakcije: Transakcija, ki je bila avtorizirana in knjižena na kartico. 
 
Storitve procesiranja: Vse storitve, ki so vezane na kartico kot npr. naročilo kartice, servisiranje 
kartice, procesiranje transakcij in dajanje ustreznih informacij banki, ter s tem povezana nadomestila. 
 
Procesni center: Podjetje, ki ga izbereta banka in vodja programa za nudenje storitev procesiranja v 
skladu s pogoji. NLB Predplačniško kartico Mastercard procesira procesni center Carta. 
 
Enostavna identifikacija 
Pregled osebnih podatkov imetnika in vnos le teh v aplikacijo v poslovalnici. Identifikacijo lahko opravi 
tudi imetnik sam, prek spletne aplikacije. Kartica z enostavni identifikacijo ima omejitve pri polnjenju 
kartice in poslovanje s kartico je možno le v Republiki Sloveniji. 
 
Polna identifikacija - priporočeno 
Pregled osebnih podatkov imetnika in vnos le teh v aplikacijo. Polno identifikacijo lahko opravi imetnik 
v vsaki NLB Poslovalnici ali prek NLB Klika. Kartica z popolno identifikacijo ima višje limite polnjenja in 
je uporabna tudi v tujini. 
 
Transakcija: Pomeni vsako uporabo kartice za (i) nakup blaga ali storitev, (ii) dvig gotovine, (iii) 
plačilo tretji osebi, (iv) prenos sredstev na drugo kartico ali račun, (v) za namen nalaganja dobroimetja 
ali drugih sredstev (bodisi ob izdaji ali začetni distribuciji ali z dodatnim nalaganjem) na kartico. Za 
poslovanja z NLB Predplačniško kartico Mastercard se ta izraz nanaša na nakup blaga ali storitev ter 
nalaganje dobroimetja. 
 
 
2 Kratice in izrazi 
 
ATM - bankomat 

CCP –spletna aplikacija za imetnike kartic 

CS   – podpora imetnikom 

CSR – predstavnik storitev za stranke 

DOB – datum rojstva  

IVR – interaktivni glasovni odziv 

KYC – identifikacija stranke 

LMN – prodajna mesta, kjer je možno polniti kartico 

MACP – aplikacija za bančne komercialiste 

PFS – predplačniške finančne storitve 
PIN – osebna identifikacijska številka  

POS – prodajno mesto (POS terminal) 

SDD – enostavna identifikacija 

SMS – kratka tekstovna sporočila  



3 
 

Številka kartice – 16 mestna številka, ki je navedena na kartici in se prične s številkami 5329  

T’s & C’s – pogoji poslovanja  
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3 Postopek aktiviranja kartice 
 
Kartico aktivirate z mobilnim telefonom prek SMS sporočila. To storite tako, da na telefonsko številko 
+38651323300 pošljete SMS z vsebino PIN in zadnjih 8 številk vaše NLB Predplačniške kartice 
Mastercard. Na primer, če je vaša številka kartice 5329 1652 1234 0000, potem se sporočilo, ki ga 
morate poslati, glasi: PIN 12340000. 
 
Na vaš mobilni telefon boste prejeli povratni SMS s številko PIN. S tem je vaša kartica aktivirana in 
pripravljena za uporabo.  
Z eno telefonsko številko lahko aktivirate največ štiri NLB Predplačniške kartice Mastercard. 
 
Če ne želite opraviti identifikacije (anonimna kartica), lahko vašo kartico napolnite le enkrat, do največ 
250 EUR. Za vsako naslednje polnjenje je potrebno opraviti identifikacijo, bodisi v katerikoli NLB 
Poslovalnici, bodisi prek spletne aplikacije na www.nlb.si/predplacniska-kartica. 
 
Limiti poslovanja z NLB Predplačniško  kartico Mastercard so navedeni v navodilih za uporabo, ki ste 
jih prejeli skupaj s kartico in Splošnimi pogoji poslovanja. 
 
 
 4 SMS sporočila za upravljanje z vašo kartico 
 
Spodaj so navedeni različni SMS-i, s katerimi lahko upravljate z vašo kartico. Pošljete jih na telefonsko 
številko +38651323300. 
 

• PIN  in zadnjih 8 številk kartice: za pridobitev številke PIN. Na primer: PIN 12340000 
• STANJE in zadnje 4 številke kartice: za prikaz razpoložljivega stanja na kartici. Na primer: 

STANJE 0000 
• BLOKACIJA in zadnje 4 številke kartice: v primeru, če želite blokirati vašo kartico. Na primer: 

BLOKACIJA 0000 
• REAKTIVACIJA in zadnje 4 številke kartice: v primeru, da želite deblokirati vašo kartici. Na 

primer: REAKTIVACIJA 0000 
• POMOC: v primeru, da potrebujete kakršnokoli pomoč v zvezi z vašo kartico. Prejeli boste 

povratni klic v angleškem jeziku. Svetujemo vam, da v primeru, ko potrebujete pomoč pri 
poslovanju, pokličete NLB Kontaktni center na telefonsko številko 01 477 2000. 

 
 
5 Spletna aplikacija za upravljanje s predplačniško kartico 
 
Vsak imetnik kartice ima na voljo spletno aplikacijo za dostop do svojega računa. Spletna aplikacija se 
nahaja na povezavi: 
 
https://www.prepaidfinancialservices.com/predplacniska-kartica-imetniki/login.aspx  
 
S klikom na povezavo se vam prikaže vstopni ekran. 
 

https://www.prepaidfinancialservices.com/predplacniska-kartica-imetniki/login.aspx
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V spletno aplikacijo se prijavite tako, da vpišete celotno številko kartice (16 številk) in svoje geslo.      
Ob prvi prijavi je potrebno najprej registrirati kartico in pridobiti geslo s klikom na povezavo »Ustvarite 
račun in določite geslo«. Ob registraciji podatkov, se kartica avtomatsko nadgradi (enostavna 
identifikacija) in s kartico lahko poslujete v skladu s pripadajočimi limiti. 
Priporočamo vam, da prek NLB Klika ali osebno, v katerikoli NLB Poslovalnici, opravite polno 
identifikacijo.  
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Po kliku na povezavo »Ustvarite račun in določite geslo«, se odpre naslednja stran: 
 

 
 
Za oblikovanje gesla za dostop do spletne aplikacije morate najprej vnesti zahtevane podatke, in sicer 
16 mestno številko vaše kartice in številko PIN, ki ste jo prek SMS-a prejeli na vaš mobilni telefon. 
S klikom na gumb Potrdi se odpre naslednja stran, kjer morate vnesti svoje podatke, izbrati zaščitno 
vprašanje in odgovor ter dokončno potrditi geslo.  
Podatke je potrebno vpisovati brez šumnikov. 
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Ko ste izpolnili vsa polja (obvezna polja za vnos so označena z zvezdico), kliknete na gumb Potrdi. 
Odpre se ekran s podatki o vaši predplačniški kartici. S tem je tudi končan postopek registracije 
oziroma enostavne identifikacije in s kartico lahko poslujete v okviru pripadajočih limitov (glejte 
navodila, ki ste jih prejeli skupaj s kartico – enostavna identifikacija). 
 
Podatki o računu 
Ob prijavi v aplikacijo se vam odpre stran s podatki o računu. Tukaj si lahko ogledate podatke o kartici, 
kot so razpoložljivo stanje, zadnje 4 številke kartice, datum veljavnosti kartice (v formatu MM/LL), 
naslov, na katerega je kartica trenutno registrirana, ter številko mobilnega telefona, na katerega je 
kartica registrirana (registrirana je telefonska številka s katere ste kartico aktivirali in pridobili številko 
PIN). 
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Spremeni podatke o računu 
Na tem ekranu lahko poljubno spreminjate podatke o vašem e-poštnem naslovu. Za vse ostale 
spremembe podatkov morate obiskati najbližjo NLB Poslovalnico.  

 
 

Zgodovina transakcij 
Z izbiro zavihka za ogled zgodovine transakcij se na ekranu prikažejo transakcije, izvedene v zadnjih 
sedmih dneh. Če želite izpis transakcij starejših od 7 dni, lahko na dnu strani spremenite obdobje in 
kliknete na gumb Prikaži. 
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Izpis transakcij se pojavi na zaslonu. Vse podatke o transakcijah lahko izvozite na vaš računalnik v 
CSV ali PDF formatu. 

Primer izpiska v PDF formatu: 
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Primer izpisa v CSV formatu: 
 

 
 

Polnjenje kartice 
S klikom na zavihek Napolnite kartico se na zaslonu prikažejo različne možnosti polnjenja vaše kartice 
(glede na vrsto identifikacije, ki ste jo opravili). 
Če ste opravili zgolj enostavno identifikacijo lahko vašo kartico v napolnite vseh NLB Poslovalnicah. 
Na voljo bo tudi možnost polnjenja prek NLB Klika. 
 

 
 
V primeru, da izvedete polno ( KYC) identifikacijo se na ekranu pojavijo dodatne možnosti polnjenja 
vaše kartice, kot na primer polnjenje prek registrirane debetne/kreditne kartice (Maestro, Mastercard, 
Visa) ali polnjenje prek bančnega nakazila. Polno identifikacijo lahko opravite v katerikoli NLB 
Poslovalnici ali prek NLB Klika. 
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Registracija kartice, ki jo lahko uporabite za polnjenje vaše predplačniške kartice 
V primeru, da ste izvedli polno identifikacijo (KYC)  lahko vašo predplačniško kartico napolnite prek 
debetne ali kreditne kartice (Maestro, Mastercard, Visa).  Za uporabo te možnosti je potrebno vašo 
debetno kartic Maestro, ali kartico z odloženim plačilom (Mastercard, Visa) registrirati v aplikaciji. 
 

 
 

 
Če želite registrirati kartico za polnjenje vaše predplačnike kartice izberete gumb Registracija kartice 
za polnjenje (gumb je viden v meniju le, če ste predhodno izvedli polno identifikacijo). 
Za registracijo kartice je treba v aplikacijo pripeti  barvno kopijo prednje in zadnje vaše 
debetne/kreditne kartice v digitalnem formatu. Skene lahko naložite v sistem tako, da izberete zavihek 
Naloži dokumente. Postopek registracije kartice za polnjenje, lahko traja do 3 delovne dni. Ko je 
postopek zaključen, ste o tem obveščeni prek e-pošte. 
V aplikacijo je možno pripeti le eno kartico za polnjenje. V primeru, da želite izvesti spremembo 
(izbrati drugo kartico za polnjenje), je o tem treba obvestiti najbližjo NLB Poslovalnico. 
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Za polnjenje vaše predplačniške kartice v aplikaciji izberete možnost Polnjenje kartice in nato 
Polnjenje z debetno kartico (Maestro) ali a kartico Mastercard in Visa. Najprej izberete registrirano 
kartico za polnjenje, vnesete CVc2 kodo (CVV) registrirane kartice za polnjenje in izberete znesek za 
polnjenje. Polnjenje potrdite s klikom na gumb Naloži sredstva. 
 

 
 

Polnjenje prek bančnega nakazila 
Z nadgradnjo kartice (polna identifikacija – KYC), lahko nalagate sredstva na svojo predplačniško 
kartico tudi z bančnim nakazilom (UPN nalog). Za to možnost izberete zavihek Polnjenje kartice na 
levi in nato  zavihek Polnjenje z bančnim nakazilom. 
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Nato ste  preusmerjeni na naslednjo stran, kjer so prikazani podatki o računu. 
 

 
 

Prenos iz kartice na kartico 
Z izbiro zavihka Prenos sredstev lahko prenesete sredstva iz ene predplačniške kartice na drugo 
predplačniško kartico. Najmanjši znesek prenosa je 5 EUR. Za prenos sredstev morate v polje 
Številka kartice prejemnika, vnesti celotno 16 mestno številko kartice prejemnika, vašo številko PIN in 
klikniti na gumb Potrdi prenos. Možnost prenosa iz ene na drugo predplačniško kartico je omogočena 
le, če ste predhodno opravili polno identifikacijo (KYC). 
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Prikaz PIN številke 
V primeru, da ste pozabili vašo številko PIN, kliknite zavihek Vaša številka PIN. Prikaže se vam nov 
ekran, kjer se s klikom na gumb Ponovno želim videti številko PIN le ta prikaže na zaslonu. Zaradi 
varnostnih omejitev je prikaz PIN številke omejen na 9 sekund. 
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Nadgradnja kartice (polna identifikacija – KYC) 
Polno identifikacijo lahko opravite prek NLB Klika ali osebno v katerikoli poslovalnici. S tovrstno 
nadgradnjo kartice boste imeli na razpolago višje limite polnjenja in poslovanja s kartico. 
 
Blokirajte/deblokirajte kartico 
V primeru, da kartico izgubite ali vam jo ukradejo, se lahko prijavite v spletno aplikacijo in prijavite 
vašo kartico kot izgubljeno ali ukradeno. To storite tako, da izberete gumb Prijavite vašo kartico kot 
izgubljeno ali ukradeno. Ko je kartica prijavljena kot izgubljena ali  ukradena, se pojavi ustrezno 
sporočilo. 
 
 

 
 
 
Prav tako lahko uporabite opcijo Blokirajte/deblokirajte vašo kartico. S klikom na gumb Želim začasno 
omejiti uporabo moje kartice na terminalih POS in bankomatih, bo vaša kartica začasno blokirana in 
njeno delovanje bo onemogočeno. 
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Sporočilo, ki se pojavi po blokiranju kartice: 

 
 
S klikom na gumb Dovoljujem ponovno uporabo kartice na terminalih POS in bankomatih, lahko vašo 
kartice deblokirate in njena uporaba je ponovno omogočena. 
 
Sporočilo, ki se pojavi po deblokiranju kartice: 

 
 

Odjava iz aplikacije 
Ko ste zaključili z uporabo spletne aplikacije, izberete gumb Izhod. S tem ukazom se odjavite iz 
aplikacije. 
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6 Mobilna aplikacija za upravljanje s predplačniško kartico 
 
Vsem imetnikom NLB Predplačniških kartic Mastercard na voljo mobilna aplikacija za upravljanje 
kartice. Mobilna aplikacija NLB Prepaid je na voljo v AppStore in Google Play. Imetniki kartic jo lahko 
brezplačno prenesejo na svoje pametne telefone.  
Mobilna aplikacija omogoča enake funkcionalnosti, kot jih omogoča obstoječa spletna aplikacija: 
informacija o stanju sredstev,opravljenih nakupih in dvigih na bankomatih, polnjenje kartice, prenos 
sredstev med dvema predplačniškima karticama, informacija o številki PIN, začasna omejitev 
delovanja kartice. 
 
 

Kako lahko začnete uporabljati mobilno aplikacijo za upravljanje s predplačniško kartico? 

 
 
 
 

 
 

Prenesite in namestite brezplačno 
aplikacijo NLB Prepaid (iOS/Android). 
 
V trgovinah AppStore in Google Play poiščite 
aplikacijo "NLB Prepaid" in jo prenesite na svoj 
mobilni telefon. 
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Prijavite se v aplikacijo z 10-mestno 
številko kartice in geslom. 
 
Prijavite se z 10-mestno številko, ki je 
navedena na kartici, pod napisom 
"PREDPLAČNIŠKA KARTICA" in se začne s 
številkami 978*******.  

GESLO je enako kot ste ga uporabljali za 
spletno aplikacijo za upravljanje kartice. Če se 
še niste registrirali, v mobilni aplikaciji 
izberite "Prva prijava". 

 

Pričnite z uporabo. 
 
V mobilni aplikaciji lahko popolnoma preprosto 
upravljate s svojo predplačniško kartico - 
spremljate stanje in promet, kartico napolnite, 
spremenite e-naslov ... 
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