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SPLETNI UPORABNIKI MOBILNI UPORABNIKI

Poslovna Banka IN 
je kot svet na vaši 
dlani. 

Od trenutka, ko postanete 
uporabnik Poslovne Banke IN, 
lahko bančne storitve opravljate 
brez obiska vašega skrbnika 
v banki. Preden začnete, se 
sprehodite skozi spletno in 
mobilno uporabo Poslovne 
Banke IN.

POSLOVNA BANKA IN
VODIČ SKOZI SVET DIGITALNEGA POSLOVANJA
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SPLETNI UPORABNIKI MOBILNI UPORABNIKI
Napredna rešitev za poslovne uporabnike

• RAZPOLOŽLJIVOST: Poslovna Banka IN je uporabniku 
prijazna rešitev Intese Sanpaolo Bank za poslovanje podjetij 
na daljavo, ko ste v pisarni, svojem poslovnem prostoru, 
doma, na terenu…

• STORITVE: Poleg najosnovnejših bančnih storitev za 
upravljanje poslovnih financ Poslovna Banka IN vključuje 
tudi naprednejše možnosti sodelovanja z banko - pošiljanje 
in prejemanje dokumentov, hitra plačila in uporabo 
elektronskega podpisa pri sklepanju pogodb.

• KOMUNIKACIJA: Poslovnim strankam in njihovim 
pooblaščencem omogoča hitro in pregledno komunikacijo 
z banko, varno urejanje pogodbenih poslov na daljavo 
in učinkovito opravljanje mnogih storitev brez obiska 
poslovalnice.

Uporabite računalnik, prenosnik ali tablico za 
spletno poslovanje

• Brezplačna uporaba mobilne banke. 
• Odlična za hitro branje in podpisovanje dokumentov.
• 1 prijava – 2 računa (poslovni in osebni).

Uporabite telefon za mobilno poslovanje
• Banka na mobilnem telefonu je vedno pri roki, kjerkoli   
 že ste.
• Od hitrih plačil s QR kodo do enostavnega podpisa   
 transakcij. 
• 1 aplikacija za 2 napravi.
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1.  V poslovalnici oddate vlogo za uporabo Poslovne 
Banke IN in prejmete uporabniško ime za prijavo.

2.  Ob sklenitvi uporabniškega razmerja vam po 
dogovoru brezplačno naložimo mobilno aplikacijo, 
lahko pa povprašate tudi za čitalnik. 

3.  Opravite prvo prijavo v uporabniški vmesnik 
spletne banke (poglavje 2).

I.     Kako postanete uporabnik?

1.  Mobilno banko si naložite iz spletne trgovine 
Google Play ali  App Store in aktivirate prek vaše 
spletne banke tako, da v zavihku Mobilna Banka IN 
sledite navodilom.

2.  Če še niste uporabnik spletne banke, vam aktivacijo 
za mobilno banko uredimo v poslovalnici.

3.  Po aktivaciji (poglavje 2) je mobilna banka pripravljena 
za redno uporabo.

https://play.google.com/store?hl=en
https://www.apple.com/ios/app-store/
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1.  V spletni brskalnik vnesite URL naslov 
  https://www.bankain.si in si ga dodajte med 

priljubljene strani.
2.  Izberite način prijave: z mobilno napravo, s 

prenosnim čitalnikom ali povezanim čitalnikom.
3.  Preverite osnovne nastavitve in jih po potrebi 

prilagodite (več v poglavju 4).
  

V primeru prijave z mobilno napravo ali s prenosnim 
čitalnikom vpišite vaše privzeto uporabniško ime, ki ga 
lahko kadarkoli zamenjate.
V primeru prijave s povezanim čitalnikom si namestite 
aplikacijo, ki jo najdete na https://www.bankain.si pri izbiri 
tega načina prijave.

Vnos uporabniškega imena za spletno banko 

 

II.     Aktivacija in prva prijava

1.  Podatke za aktivacijo mobilne aplikacije dobite v 
spletni Poslovni Banki IN. Če spletne banke še nimate, 
vam aktivacijo uredimo v poslovalnici.

2.  Vpišite aktivacijsko in referenčno številko, izberite 
geslo in PIN številko.

3.  Vnesite in potrdite PIN številko. Dobrodošli!

Aktivacija mobilne aplikacije z izbiro gesla za vstop in PIN
številke za hitrejše plačevanje

Preden začnete redno poslovati prek Poslovne Banke IN, izvedete aktivacijo aplikacije za mobilno banko 
oz. prvo prijavo v spletno banko.
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1.  Odprite vstopno stran Poslovne Banke IN in izberite 
način prijave: z mobilno napravo, s prenosnim 
čitalnikom ali povezanim čitalnikom.

2.  Vnesite uporabniško ime in sledite navodilom v 
skladu z izbranim načinom prijave.

Najpriročnejša prijava v spletno banko je z vašo mobilno 
napravo, na podlagi mobilne aplikacije Banka IN, ki 
oblikuje enkratno geslo za vstop.

Vstop v spletno banko prek mobilne naprave

III.     Redna prijava v Poslovno Banko IN

1.  Kliknite na prepoznavno ikono in izberite Vstopi v 
Poslovno Banko IN.

2.  V prijavno polje vnesite predhodno izbrano geslo, ki 
ste ga določili ob aktivaciji mobilne aplikacije.

Vstop v mobilno banko

Redna prijava v uporabniški vmesnik Poslovne Banke IN je hitra in preprosta.

https://www.bankain.si/BIN/vstopna.seam
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• Osnovne nastavitve za podpisovanja nalogov, nastavitve 
uporabniškega imena, naslovnice, Sepa direktnih obremenitev in 
e-računov.

• Pooblastila in pravice za vse pooblaščene uporabnike v vašem 
podjetju.

• Obveščanje na želene naslove, telefonske številke, za prejemanja 
izpiskov in drugih obvestil.

   Nastavitve za hitra opravila v spletni banki

IV.     Nastavitve po meri uporabnika

• Splošne nastavitve za aplikacijo.
• Nastavitve za prijavo: izbira in menjava gesla, 

uporaba PIN tipkovnice.
• Nastavitve zasebnosti: omogoča hitri prikaz stanja 

in zadnjih transakcij brez gesla.
• Nastavitve za bližnjice: za hitrejši dostop do 

najpogostejših opravil.

Nastavitve v mobilni banki

Ob prvi prijavi priporočamo, da preverite osnovne nastavitve in jih po potrebi prilagodite.

Nastavitve za obveščanje 
v spletni banki
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V.     Dostop do storitev in najpogostejših opravil

Poslovna  banka IN vam omogoča pregleden dostop do vseh razpoložljivih storitev in preprosto nastavitev 
bližnjic za vaša najpogostejša opravila.

• Do storitev spletne banke dostopate preko zavihkov v 
glavni izbirni vrstici.

• Do hitrih opravil in pripomočkov dostopate preko 
zavihkov v orodni izbirni vrstici.

Dostop do storitev v spletni banki

Dostop do hitrih opravil v spletni banki

• Sodobno oblikovan vmesnik mobilne banke poskrbi za 
lažji in hitrejši dostop do storitev s pomočjo bližnjic in 
stranskega drsnega menija.

• S klikom na znak, ki ga označuje puščica, se vam odpre 
stranski drsni meni.

Dostop do storitev in opravil v mobilni banki
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VI.     Pregled poslovanja po storitvah
Računi

S Poslovno Banko IN dostopate do vašega poslovnega računa, od koder spremljate stanje in dinamiko vaših poslovnih financ.

• Hitra opravila: promet tekočega dne, pregled prometa, 
mesečni izpiski.

• Pregledi: valuta, stanje, kreditna linija, rezervacija, 
razpoložljivo stanje, zadnje spremembe na računu.

• Storitve na računu: potrdila, izpiski, posredovanje 
bilančnih podatkov, kreditna linija, ukinitev valute, naročilo 
za odprtje računa in naročilo čekovnih blanketov.

Pregled izbranega računa v spletni banki

Iz osnovnega pregleda Računi lahko:

• hitro preklopite na imenik dosedanjih prejemnikov plačil,
• opravite novo plačilo,
• naročite storitev ali
• se povežete z bančnikom prek komunikacijskega 

modula.

Pregled izbranega računa v mobilni banki
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E-računi

Vse več podjetij prisega na brezpapirno poslovanje in prejemanje e-računov neposredno v Poslovno Banko IN.

• Hitra opravila: naročilo novega e-računa in e-dokumenta, 
naročilo pogodbe za izdajanje e-računov in e-dokumentov.

• Pregledi: e-računi za plačilo, vsi e-računi, moji izdajatelji 
e-računov, zadnje spremembe na e-računih.

Pregled v spletni banki

Iz osnovnega pregleda E-Računi:

• imate takojšen vpogled v E-račune za plačilo in  
izdajatelje E-računov,

• lahko E-račun kadarkoli prevzamete, pripravite nalog za 
plačilo in ga posredujete naprej.

Pregled v mobilni banki
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Plačila

V okviru storitve plačil lahko izvajate posamična in množična plačila, spremljate izvršena in bodoča plačila
ter plačila v obdelavi. 

• Hitra opravila: imenik plačil, paketni prenos, menjava 
valut, prenos presežka sredstev…

• Pregledi: neizvršena, čakajoča plačila in množična plačila, 
direktne obremenitve…

Pregled v spletni banki

• Iz osnovnega pregleda Plačila  imate takojšen vpogled 
v neizvršena plačila, ki jih lahko sproti popravljate ali 
brišete, in čakajoča plačila z datumom zapadlosti.

• Plačila računov s QR kodo: za hitro in preprosto izvedbo 
plačil svetujemo uporabo mobilne banke, s katero poslikate 
QR kodo na računu in ga pošljete v plačilo (poglavje 8).

Pregled v mobilni banki



11

SPLETNI UPORABNIKI MOBILNI UPORABNIKI

Kartice

V okviru storitev kartičnega poslovanja lahko pregledujete stanje in promet po vaših karticah in kadarkoli naročite novo poslovno 
kartico iz ponudbe Intese Sanpaolo Bank.

• Hitra opravila: Poslovna Activa Mastercard, Poslovna 
Activa Visa, Poslovna debetna kartica Activa Visa, Pogodba 
za sprejemanje plačilnih kartic in uporabo POS terminalov, 
naročilo novih kartic in pogodb.

• Pregledi: zapadli in nezapadli promet po karticah, limiti in 
drugi ključni podatki za kartice.

Pregled v spletni banki

Iz osnovnega pregleda Kartice imate takojšen dostop do:
• vseh ključnih podatkov vaših poslovnih kartic,
• nezapadlega in zapadlega prometa,
• hitrega obveščanja vaše banke v primeru izgube kartice,
• naročila novih kartic.

Pregled v mobilni banki
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Financiranje

• Hitra opravila: nastavitev bližnjic za vpogled v vse vrste 
kreditov, kreditnih linij, odkupa terjatev in lizing, naročilo 
za novo financiranje.

• Pregledi: zadnje spremembe in drugi ključni podatki za 
vse oblike financiranja.

• Elektronsko podpisovanje dokumentov: vse 
dokumente v zvezi s financiranjem, ki vam jih v vašo 
spletno banko dostavi osebni bančnik, podpišete hitro in 
preprosto (poglavje 7).

Pregled v spletni banki

Iz osnovnega pregleda Financiranje imate takojšen dostop 
do:
• vseh ključnih podatkov za vaše kredite,
• naročila novih kreditov,
• elektronskega podpisa dokumentov za sklenitev 

financiranja, katere vam osebni bančnik pripravi na podlagi 
vašega povpraševanja (poglavje 7).

Pregled v mobilni banki

Vsa vaša financiranja pri Intesi Sanpaolo Bank na enem mestu – krediti, kreditne linije, odkupi terjatev, finančni lizing.
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Zavarovanja

• Hitra opravila: naročanje storitvene in plačilne garancije, 
dokumentarnega akreditiva in inkasa.

• Pregledi: zadnje spremembe in drugi ključni podatki za 
vse oblike plačilnih instrumentov in zavarovanj.

• Elektronsko podpisovanje dokumentov: vse 
dokumente za sklenitev zavarovanja, ki vam jih v vašo 
spletno banko dostavi osebni bančnik, podpišete hitro in 
preprosto (poglavje 7).

Pregled v spletni banki

Iz osnovnega pregleda Zavarovanja imate takojšen dostop 
do:
• vseh ključnih podatkov za vaša zavarovanja,
• naročila novih zavarovanj,
• elektronskega podpisa dokumentov za sklenitev 

zavarovanja, katere vam osebni bančnik pripravi na 
podlagi vašega povpraševanja (poglavje 7).

Pregled v mobilni banki

Vsa vaša zavarovanja pri Intesi Sanpaolo Bank na enem mestu – dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso, 
obrestna zamenjava, plačilna garancija, storitvena garancija, valutni terminski posli, zavarovanje ključnih oseb kreditojemalca, 

naložbeno življenjsko zavarovanje.
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Depoziti

• Hitra opravila: nastavitev bližnjic za hitro naročanje 
depozitov.

• Pregledi: zadnje spremembe in drugi ključni podatki za 
vse vrste depozitov, po valutah v EUR, USD in CHF.

• Elektronsko podpisovanje dokumentov: vse 
dokumente v zvezi s sklenitvijo depozita, ki vam jih v vašo 
spletno banko dostavi osebni bančnik, podpišete hitro in 
preprosto (poglavje 7).

Pregled v spletni banki

Iz osnovnega pregleda Depoziti imate takojšen dostop do:
• vseh ključnih podatkov za vaše depozite,
• naročila novih depozitov,
• elektronskega podpisa dokumentov za sklenitev 

depozita, katere vam osebni bančnik pripravi na podlagi 
vašega povpraševanja (poglavje 7).

Pregled v mobilni banki

Vsi vaši depoziti pri Intesi Sanpaolo Bank na enem mestu: kratkoročni in dolgoročni depoziti.
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Naložbe

• Hitra opravila: nastavitev bližnjic za takojšnja vplačila za 
sklade družbe Eurizon.

• Pregledi: vsi ključni podatki v zvezi z vašimi naložbami, 
letna, polletna in mesečna poročila.

• Elektronsko podpisovanje dokumentov: vse 
dokumente za vplačila v vzajemne sklade, ki vam jih v vašo 
spletno banko dostavi osebni bančnik, podpišete hitro in 
preprosto (poglavje 7).

Pregled v spletni banki

Iz osnovnega pregleda Naložbe imate takojšen dostop do:
• vseh ključnih podatkov za vaše naložbe,
• elektronskega podpisa dokumentov za vplačila v 

vzajemne sklade, katere vam osebni bančnik pripravi na 
podlagi vašega povpraševanja (poglavje 7).

Pregled v mobilni banki

Vse vaše naložbe pri Intesi Sanpaolo Bank na enem mestu: enkratna vplačila v vzajemne sklade, 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje.
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VII.     Elektronsko podpisovanje dokumentov

Elektronsko podpisovanje dokumentov je hitro, pregledno in preprosto kot še nikoli.

1. V komunikacijski modul prejmete obvestilo, da so 
dokumenti pripravljeni na podpis.

2. S klikom na številko dokumenta ali na Podpiši 
prejmete v predogled dokument.

3. Z drsnikom na desni strani brskalnika se postavite pod 
dokument in ga podpišete.

Način elektronskega podpisovanja je odvisen od načina, ki 
ste ga izbrali za vstop v spletno banko (poglavje 3).

Spletno podpisovanje dokumenta v primeru uporabe 
prenosnega čitalca

1. Izberite bližnjico M-Podpis.
2. Izberite dokument, katerega želite elektronsko podpisati.
3. Podpišite izbrani dokument z vnosom gesla.

Mobilno podpisovanje dokumenta
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VIII.     Plačevanje računov s QR kodo v mobilni banki

Za hitro in preprosto izvedbo plačil poslikate QR kodo na prejetem računu in ga v istem trenutku pošljete v plačilo.

V primeru, da imate izbrano možnost Zanesljiv prejemnik:

1. Izberite bližnjico QR Skener                       2. Odčitajte QR kodo na računu            3. Potrdite plačilo
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V primeru, da nimate izbrane možnosti Zanesljiv prejemnik:

4. Izberite M-Podpis                                    5. Označite izbrani plačilni nalog                                6. Vnesite geslo in potrdite
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• Storitve in funkcionalnosti: spremljate promet in stanje na vaših 
računih, izvršujete transakcije, naročate storitve ter prejemate in 
plačujete e-račune.

• Varna: varna povezava ščiti vaše zaupne podatke.

• Prilagodljiva: deluje na operacijskih sistemih Apple iOS, Android.

• V dveh jezikih: na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Kontaktirajte nas:
 - preko svojega skrbnika,
 - na brezplačno telefonsko številko 080 13 18 ali
 - na info@intesasanpaolobank.si

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
www.intesasanpaolobank.si/podjetja

Banka, ki je vedno z vami.


