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Uvod
Novo tisočletje je nekakšna prelomnica v odnosu človek – računalnik, saj se pred našimi očmi
z vrtoglavo hitrostjo uveljavlja informacijska revolucija. Računalniki nam lajšajo delo, so
neskončen shranjevalec in vir informacij, uporabljajo se kot komunikacijsko sredstvo in
konec koncev skrbijo tudi za zabavo. Tako poteka preko računalnika in ostalih elektronskih
medijev vse več poslovnih dogodkov. Tak način življenja je tudi spremenil navade
potrošnikov. Sedaj so potrošniki tisti, ki določajo kakšnih storitev si želijo. Podjetja pa morajo
svojo ponudbo kar se da hitro prilagajati potrošnikovemu povpraševanju. To velja tudi za
bančništvo.
Pojav interneta je povzročil, da se postopoma brišejo meje tudi na bančnih trgih. Vse večja
konkurenca med bankami pa povzroča, da banke znižujejo stroške procesiranja finančnih
operacij. Prav elektronsko bančništvo je tisto, ki močno zniža stroške finančnih operacij.
Zaradi tega se vse več bank močno nagiba k elektronskemu bančništvu, ki naj bi sčasoma
prevzelo izvajanje transakcij. Na ta način je elektronsko bančništvo postalo najhitreje rastoči
in razvijajoči se segment v bančništvu.
V svoji diplomski nalogi bom poskušal odgovoriti na vprašanje, kaj sploh elektronsko
bančništvo je, kakor tudi prikazati trenutno stanje na področju elektronskega bančništva pri
nas in ga primerjati s tujino. Moj cilj je tudi ugotoviti ponudbo na področju elektronskega
bančništva pomembnejših bank v Sloveniji. Ugotoviti želim tudi kako si potencialni in
dosedanji uporabniki želijo uporabljati elektronsko bančništvo. Rezultate bom skušal
podkrepiti tudi s pomočjo rezultatov ankete, s katero sem skušal ugotoviti, kaj menijo
potencialni uporabniki elektronskega bančništva o njegovi uporabi. Ker gre za novejše in
dinamično področje, bom pomemben del gradiva povzel preko interneta, v veliki meri pa bom
uporabljal tudi obstoječo domačo in tujo literaturo. Obenem bom pri vsem tem uporabil tudi
znanje, ki sem ga pridobil v času študija.
Diplomska naloga je razdeljena na osem poglavij. V prvem poglavju bom poskušal predstaviti
teoretične osnove in podati podroben opis pojma elektronsko bančništvo. V drugem poglavju
bom predstavil samo zgodovino elektronskega bančništva. Tako bom predstavil prve zametke
v svetu in prvo spletno banko v Sloveniji. Natančen pregled bančnega sektorja v Sloveniji
bom prikazal v tretjem poglavju. V četrtem poglavju se bo vsa moja pozornost posvetila
prednostim in slabostim elektronskega bančništva, tako za banke kot tudi za uporabnike. Peto
poglavje bo namenjeno varnosti pri uporabljanju elektronskega bančništva, ker je to eden
izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na uporabo elektronskega bančništva. Tukaj
bomo videli vse varnostne mehanizme, ki jih danes banke uporabljajo, da je lahko elektronsko
bančništvo tako varno pred kriminalom. V šestem poglavju bom predstavil pomembnejše
spletne banke in njihovo ponudbo v Sloveniji. Trendi v tujini kot tudi predstavitev nekaterih
večjih tujih bank se bodo nahajali v predzadnjem poglavju. V zadnjem, osmem poglavju bom
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analiziral anketo in predstavil trenutno razširjenost elektronskega bančništva v Sloveniji.
Sledil bo zaključek, v katerem bom poskušal prikazati stanje in razvojne možnosti
elektronskega bančništva.

1. Opredelitev elektronskega bančništva
V zadnjem času je elektronsko bančništvo (v nadaljevanju e-bančništvo) zelo pogosto
uporabljena besedna zveza, vendar tisti, ki jo uporabljajo, razumejo pod tem pojmom različne
stvari: od raznovrstnega komuniciranja bančnih komitentov z banko do pravih denarnih in
finančnih transakcij, vsem pa je skupno to, da poteka s pomočjo elektronskih medijev
(Hernaus, 1997, str. 143).
V literaturi obstajata dve glavni definiciji e-bančništva. Prva, širša definicija pravi, da ebančništvo zajema telefonsko bančništvo, bankomate, uporabo bančnih terminalov in ebančništvo prek interneta. E-bančništvo je povsem neodvisno od navadnega bančništva in je
osnovano predvsem na informacijski tehnologiji in elektronskih medijih. Elektronski mediji,
ki podpirajo e-bančništvo so (Bračun, 1997, str. 149):
¾ osebni računalnik
¾ telefon
¾ internet
¾ bankomat
¾ televizija
¾ pametne kartice
¾ e-denarnica
¾ e-pošta in drugi
Značilnosti storitev e-bančništva so:
¾ možnost uporabe storitev kjerkoli in kadarkoli
¾ varnost in popolna avtomatizacija ponujenih storitev
Prav to dela e-bančništvo različno od tradicionalnega bančništva, kjer so storitve na voljo
samo na bankah. Poleg tega pa je tudi oziroma predvsem pomembno vprašanje varnosti.
Podobno delitev e-bančništva uporabljajo tudi v podjetju Halcom, kjer e-bančništvo razdelijo
na e-bančništvo med bankami, e-bančništvo pri poslovanju s strankami in na e-bančništvo v
banki. Za nas, fizične uporabnike, najbolj pomembna veja e-bančništva je e-bančništvo pri
poslovanju s strankami, ki ga lahko razdelimo na bančništvo od doma (telefonsko bančništvo,
bančništvo prek interneta, virtualna televizija in bančništvo prek GSM), samopostrežne
aparate in na plačilne kartice.

2

Slika 1: Oblike e-bančništva
E-bančništvo

E-bančništvo med
bankami

Bančništvo od doma:
telefonsko bančništvo
bančništvo prek interneta
virtualna televizija
bančništvo prek GSM

E-bančništvo pri
poslovanju s strankami

Samopostrežni aparati

E-bančništvo v banki

Plačilne kartice:
pametne kartice
debetne kartice
kreditne kartice

Vir: Interna literatura podjetja Halcom, 2004.
Druga, ožja definicija e-bančništva pa pravi, da e-bančništvo zajema samo bančne storitve, ki
so na voljo prek interneta. Ob tem je potrebno opozoriti, da je e-bančništvo precej širši pojem
kot internetno bančništvo. Kljub temu se predvsem v tuji literaturi ta dva pojma enačita. Tako
se angleški pojmi kot so e-banking, online banking, virtual banking in home banking skoraj
izključno nanašajo na internetno oziroma spletno bančništvo. Spletno bančništvo pa je najožje
pojmovana oblika bančništva in zajema samo poslovanje v spletni banki. V diplomi se
osredotočam na spletno bančništvo za fizične osebe.
E-bančništvo ne obsega le komuniciranja uporabnikov z banko, ampak celotno ponudbo
banke na elektronski ravni, oziroma bolje rečeno na internetu. To nam omogoči, da se
izognemo zamudnemu čakanju pred bančnim okencem in prometni gneči na poti do banke.
Storitve e-bančništva so popolnoma avtomatizirane in dosegljive 24 ur na dan in vse dni v
letu. Preko sistemov e-bančništva lahko banke ponudijo številne storitve, ki so uporabnikom
na voljo tudi preko bančnega okenca. Pomembno je predvsem to, da je opravljanje storitev
varno. Banka mora poskrbeti za primerno programsko in strojno opremo, ki uporabnike in
banko zaščiti pred nepooblaščenimi vdori.
Princip delovanja e-bančništva izgleda tako kot je prikazano na sliki 2 in ima nekaj
pomembnih prednosti (Kovačič, 1997, str. 132):
¾ za uporabo je potreben samo osebni računalnik z modemom, telefon in standardni
vmesnik
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Slika 2: Princip delovanja e-bančništva

Vir: Kovačič, 1997, str. 132.
¾
¾
¾
¾
¾

temelji na javnem, standardiziranem načinu prenosa po komunikacijskem omrežju
uporabnik in banka se lahko prepričata o medsebojni identiteti na standardiziran način
vmesniki nekaterih najbolj uveljavljenih proizvajalcev so brezplačni
vmesniki so standardizirani
vmesniki podpirajo varen prenos podatkov preko telefonskega omrežja

Slika 3: Princip delovanja sistemov e-bančništva prek interneta

Vir: Kovačič, 1997, str. 133.
Tukaj je potrebno opozoriti tudi na še eno obliko e-bančništva in sicer na bančništvo preko
klicnega dostopa. To pomeni, da mi sami pokličemo banko s pomočjo modema in pri tem
nismo povezani na internet. Prednost takega bančništva se kaže v večji varnosti in zasebnosti,
ki jo takšen način omogoča. Zagotovljen je tudi večji obseg prenosa podatkov ter večja
hitrost. Vse kar stranka potrebuje, je le, da ima na svojem domačem računalniku naložen
program za uporabo e-bančništva (Miš-Svoljšak, 1999, str. 30).

2. Zgodovina elektronskega bančništva
Konkurenca na trgu bančnih storitev je banke vzpodbujala k iskanju vedno novih kanalov za
nudenje storitev. Poslovanju preko bančnega okenca so se kmalu pridružili bankomati,
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plačilne kartice, telebanking in razni zaprti sistemi bančnih storitev (npr. BTX1). Vse to je
sicer pomenilo napredek v ponudbi bank, vendar je bilo prisotnih še vedno dosti
pomanjkljivosti. Tako za telebanking potrebujemo operaterja, bankomate in plačilne kartice
lahko uporabljamo le na določenih mestih, plačilne kartice, telebanking in zaprti sistemi pa
niso standardizirani ter varni (Kovačič, 1997, str. 131).
E-bančništvo izvira iz leta 1968, ko je banka Barclays iz Velike Britanije ponudila svojim
strankam prvi bankomat. Kmalu jim je sledilo veliko bank v Veliki Britaniji in v Združenih
državah Amerike. V sedemdesetih letih je del bančnih storitev postalo tudi telefonsko
bančništvo od doma. Tako so preko telefonske linije stranke imele možnost preveriti svoje
stanje, nakazati sredstva in plačati račune. V osemdesetih letih se kabelska televizija in osebni
računalniki pojavijo kot možnost rešitve grafičnega prikaza telefonskega bančništva. Na
koncu so prevladali osebni računalniki, ker omogočajo dvosmerno komunikacijo (E-Banking,
2004).
Drugi zelo pomemben korak k nastanku e-bančništva je nastanek in razvoj interneta. Internet
oziroma njegov predhodnik ARPANET se je pojavil leta 1969, ko se je univerza UCLA
vključila v omrežje ARPANET. Tako se je začelo razvijati omrežje, ki ima danes nezadržne
razsežnosti. Vendar je potrebno opozoriti, da je bil internet osnovno namenjen ameriški vojski
in administraciji. Postopoma pa je prerasel vojaške potrebe in postal resnično globalno
omrežje in nepogrešljivo orodje za akademske raziskave na vseh področjih (Jaklič, Indihar Štemberger, 1996, str. 339). Tako danes na internetu prevladujejo podjetniki iz vsega sveta, ki
prodajajo najrazličnejše dobrine in storitve. Število uporabnikov pa se nezadržno veča in naj
bi po nekih napovedih leta 2007 internet uporabljala četrtina prebivalstva (E-Banking, 2004).
Glavna prednost interneta je preglednost povezav. Uporabnik lahko do iskanih podatkov pride
na zelo različne načine in po drugačnih poteh. Internet je namreč omrežje vseh omrežij, ki ga
povezujejo posebni računalniki (Okorn, 1995, str. 8). Lahko bi tudi rekli, da internet postaja
vse bolj navidezni prostor, kjer lahko prihranimo čas in denar (Starc, 2000, str. 37).
Internetna tehnologija je doživela velik razvoj konec osemdesetih in začetek devetdesetih let.
V prvem obdobju, ki je nekako trajalo od leta 1990 do 1995, so banke internet uporabljale
zgolj v predstavitvene in informativne namene. Banke so postavljale spletne strani z
osnovnimi informacijami o bankah in storitvah. Za dostop do teh strani identifikacija
uporabnikov ni bila potrebna. V tem času je tudi bančni sektor spoznal, da je zelo koristno
opravljati finančne operacije brez pritoka in odtoka gotovine. Na ta način se je zmanjšalo tudi
tveganje vseh transakcij.
Naslednje obdobje zaznamuje novost, ki jo je izdalo podjetje Netscape. Netscape je v letu
1995 razvilo prvi internetni spletni brskalnik, ki je povzročil, da je spletno bančništvo postalo
1

BTX je programska oprema za spremljanje videoteksta.
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realnost. Banke so noviteto izkoristile kot način za vpeljavo novih poslov. 18. oktobra 1995 je
Security First National Bank (SFNB) iz Atlante, ZDA, javnosti predstavila prvi sistem
spletnega bančništva na svetu. Za pridobitev novih strank spletnega bančništva so banke
ubrale podobno pot kot letalski prevozniki. Letalski prevozniki imajo svoje agente, ki jim
pomagajo prodajati letalske vozovnice preko interneta. Tako so banke začele uporabljati
nekatera internetna podjetja (American Online, Yahoo), da so jim pomagala pridobivati nove
stranke. V tem času je v bankah nastal nepretrgan, dinamičen in dvosmeren komunikacijski
pretok informacij in storitev. V tem obdobju, ki je nekako trajalo do leta 1998, so banke
svojim uporabnikom omogočile spremljanje stanja na računu, naročanje čekovnih blanketov
in spremljanje osnovnih finančnih podatkov. Za dostop do teh storitev je že bila potrebna
prijava uporabnika. Vzporedno s to ponudbo spletnih storitev pa so banke že razvijale in tudi
ponudile pravo transakcijsko bančništvo. Uporabniki so lahko opravljali osnovne finančne
transakcije kot so nakazila in plačila računov. Za zagotavljanje varnosti pa so banke razvile
močna orodja za identifikacijo in preverjanje uporabnika.
V kasnejših letih so banke predvsem uporabljale pridobljene izkušnje. Prišlo je tudi do
povečanje storitev, ki so jih banke ponudile svojim uporabnikom in do izrednega povečanja
aktivnih uporabnikov interneta, tako da so skoraj vse banke začele ponujati spletno
bančništvo. Spletno bančništvo postane nuja za vse banke (E-Banking, 2004).
Pri razvoju storitev spletnega bančništva morajo banke seveda izhajati iz zahtev strank. To
predstavlja tudi najučinkovitejši okvir za določanje smernic razvoja. Vendar pa je kljub temu
potrebno upoštevati trenutno razpoložljivo tehnologijo, dejstva in vprašanja:
¾ uporabniki želijo uporabljati storitve od kjerkoli, kadarkoli in na kakršenkoli način
¾ uporabniki morajo imeti zaupanje v storitev
¾ kakšno tehnologijo imajo na razpolago uporabniki (strankam ne smemo vsiljevati
tehnologije, ampak moramo upoštevati nek povprečen standard, ki je na voljo večini)
¾ kakšna je telekomunikacijska infrastruktura v Sloveniji
¾ kakšni so dolgoročni in kakšni so kratkoročni učinki spletnega bančništva
¾ kakšno povezavo želi banka vzpostaviti s strankami
¾ kakšna je ciljna skupina uporabnikov
Vse odgovore na zastavljena vprašanja mora vsaka banka poiskati sama zase. Hiter tempo
življenja je privedel do tega, da imajo ljudje danes vse manj časa za obiske banke, kar se še
posebej nanaša na premožnejši sloj prebivalstva. Po drugi strani pa je vedno bolj razvita
informacijska tehnologija in tudi vse več gospodinjstev ima povezavo z internetom. Poleg
tega so vedno bolj zahtevne tudi stranke, kar se kaže v velikem nezadovoljstvu, če so
elektronske storitve bank pod pričakovanji (Bračun, 1997, str. 150).
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Aplikacije za spletno bančništvo so za večino večjih slovenskih bank razvila podjetja
ZASLON2, d.o.o., HALCOM Informatika, d.o.o. in ZRCALO, d.o.o. Podjetja omogočajo
učinkovit razvoj storitev, zasnovanih na sodobnih distribucijskih kanalih. Poleg tega pa
podjetja zagotavljajo učinkovito podporo različnim tržnim potem za izvajanje elektronskega
plačilnega prometa v bankah. V tabeli 1 si lahko ogledamo, da so večje slovenske banke
enakomerno porazdeljene med vsa tri podjetja. Na ta način je zagotovljena preprečitev
nastanka monopolnega trga na področju razvoja aplikacij za spletne banke.
Tabela 1: Pregled proizvajalca programske opreme za slovenske spletne banke
Podjetje
Banke
Zaslon
Gorenjska banka, Hypo-Alpe-Adria bank, Nova Ljubljanska banka
(Klik NLB), Poštna banka Slovenije
Halcom Informatika Nova Ljubljanska banka (Proklik NLB), SKB banka, Abanka Vipa,
Bank Austria Creditanstalt, Kaerntner Sparkasse AG, Factor banka,
Raiffeisen Krekova banka
Zrcalo
Nova kreditna banka Maribor, Banka Koper, Probanka
Vir: Spletne strani slovenskih bank, 2004.
V Sloveniji za začetnika e-bančništva velja SKB Banka, ki je prva predstavila bančništvo od
doma. Tako so novembra leta 1992 omogočili telefonsko bančništvo imenovano Bankotel. Pet
let kasneje, v septembru 1997, so kot prvi v Sloveniji svojim strankam ponudili tudi uporabo
bančnih storitev preko interneta. Konec naslednjega leta se je spletnemu bančništvu v
Sloveniji pridružila tudi NLB s svojim Klik NLB. Programsko opremo za obe banki je
izdelalo podjetje Zaslon d.o.o. (Interno gradivo SKB banke, 2004; Interna literatura podjetja
Hermes-Softlab, 2004).

3. Pregled bančnega sektorja v Sloveniji
V Sloveniji je trenutno 19 bank in če odštejemo še banko, ki ima zgolj status podružnice ene
od avstrijskih bank, je pravih bank samo 18. Vse to je posledica različnih združevanj,
prevzemov in tudi kakega stečaja, kot je bilo v primeru Slovenske investicijske banke. Vendar
je to še vedno veliko več od napovedi izpred desetletja, da bo po koncu tranzicije in ob vstopu
Slovenije v EU v Sloveniji le 10 bank ali celo manj. Naj k temu opomnim, da je bilo leta 1993
v Sloveniji 32 bank. Nekaj slovenskih bank (SKB, Banka Koper, Krekova banka) je dobilo
strateške partnerje ali celo večinske tuje lastnike. Na drugi strani pa sta posebna primera naši
največji državni banki, ki sta bili sanirani z denarjem davkoplačevalcev. V Novi Ljubljanski
banki ima strateški lastnik, belgijski KBC, za zdaj tretjinski delež. Ostalo za sedaj še vedno

2

Zaslon d.o.o. je sedaj v lasti Hermes-Softlab-a.
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nadzoruje država s pomočjo paradržavnih skladov. Nova kreditna banka Maribor pa je v
celoti v državnih rokah, ima pa v večinski lasti še vrsto finančnih družb (Jenko, 2004, str. 22).
Tako je ta čas slovenska država še pomembna lastnica finančnih družb in na ta način tudi
uresničuje zamisel vlade, da bi imeli v Sloveniji tri bančno-zavarovalniške stebre. Prvi že
obstaja, in sicer skupina NLB, druga dva pa naj bi nastala okrog NKBM in okoli
Zavarovalnice Triglav. V skupino NKBM naj bi vključili še Poštno banko in Pozavarovalnico
Sava, v skupino okoli Zavarovalnice Triglav pa Abanko. Banka Celje je trenutno v skupini
NLB, čeprav je zaželena v vseh treh stebrih. Tako naj bi ostala vsaj še do leta 2006 v prvem
stebru (Jenko, 2004, str. 22).
Po zadnjih razpoložljivih podatkih Banke Slovenije (glej prilogo 1) je bila konec junija 2003
skupna bilančna vsota slovenskih bank 4.832 milijard tolarjev, kar je dobrih 6 % več kot
konec leta 2002. Tako je NLB s pripojitvijo Dolenjske banke, Pomurske banke in Banke
Velenje povečala svoj tržni delež in je konec leta znašal 33,61 odstotkov. Na drugem mestu je
NKBM z 10,80 odstotki in na tretjem Abanka s 8,58 odstotnim tržnim deležem. Ostali tržni
deleži pa so prikazani v spodnji tabeli. Ob tem naj omenim samo to, da je SKB banka po
petletni stagnaciji zdrsnila s tretjega mesta.

4. Prednosti in slabosti spletnega bančništva
Med sodobne vrste plačilnega prometa spada tudi e-bančništvo v ožjem pomenu. Spletno
bančništvo ima tako kot ostale sodobne vrste instrumentov plačilnega prometa številne
prednosti (Zeithaml, 1996, str. 352):
¾ Zmanjšanje stroškov poslovanja: manj papirja, nižji stroški prostora, osebja in opreme,
banke ne plačujejo stroškov komunikacije. Dovolj nazorna je spodnja slika, ki prikazuje
neprimerno znižanje stroškov pri spletnem bančništvu. Namreč spletno bančništvo je kar
107-krat cenejše od navadnega poslovanja preko bančnega okenca. Tako ameriško banko
transakcija opravljena prek interneta stane 0,01 ameriški dolar, dočim navadna transakcija
preko bančnega okenca stane 1,07 ameriškega dolarja.
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Slika 4: Stroški izvajanja bančnih transakcij
Strošek bančne
transakcije v $

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,07

0,52
0,27
0,01
internet

0,05
osebni
računalnik
(od doma)

bančni
avtomat

telefon

bančno
okence

Vir: Kovačič, 1998, str. 29.
¾ Izboljšana kontrola kakovosti storitev: kakovost storitev je enakomerna in jo je zato lažje
kontrolirati. Na drugi strani je težje kontrolirati neenakomerno kakovost storitev
zaposlenih v poslovalnicah. Lahko preverljiva je tudi zanesljivost informacij, ker je
komunikacija multimedijska.
¾ Večje udobje stranke: obratovalni čas je 24 ur na dan in vse dni v letu. To je posledica
tega, ker elektronski plačilni sistemi v večini niso vezani na ljudi. Tudi kroženje denarja je
hitrejše in omogočeno je bolj redno plačevanje obveznosti.
¾ Izbira stranke: stranka ima možnost izbrati ustrezen način dostave storitev glede na svojo
lokacijo, ki ji ne bo le ustrezala, ampak tudi ugajala. Storitev lahko uporablja od doma, iz
službe, z dopusta, iz avta in drugod. Na ta način tudi izginjajo fizične meje trga in se
odpirajo novi trgi. Uporabnikom je prihranjen tudi čas, saj ni nobenih vrst kot na bankah.
¾ Velika razširjenost: moderna tehnologija in neomejen delovni čas omogočata, da lahko ebančništvo doseže večje število potencialnih strank kot poslovalnice. Prav tako jim lahko
nudi tudi širšo ponudbo storitev. Ob tem je potrebno tudi omeniti, da ima skoraj vsaka
hiša že telefonski priključek in internet, kar bistveno vpliva na razširjenost e-bančništva.
Tako po raziskavi RIS-a za leto 2003 internet uporablja 780.000 ljudi, decembra 2003 pa
naj bi imelo 40 % vseh slovenskih gospodinjstev dostop do internetnega omrežja
(Vehovar, Pfajfar, 2003).
¾ Zmanjševanje števila klasičnih poslovalnic: klasična banka potrebuje veliko poslovalnic,
da omogoča nemoteno poslovanje vsem svojim komitentom. Večina strank prihaja v
poslovalnico zaradi plačevanja računov in ostalih bančnih transakcij. Če bi banki uspelo
prepričati večino komitentov, da osnovne bančne storitve opravljajo s pomočjo spletnega
bančništva, bi odpadla potreba po velikem številu klasičnih poslovalnic.
¾ Zmanjševanje ovir za vstop na druge bančne trge: ker spletno bančništvo ne zahteva
velikega števila poslovalnic, ampak manjšo skupino programerskih strokovnjakov, se
zmanjšajo tudi ovire za vstop na trg.
¾ Povečanje ponudbe finančnih storitev: spletno bančništvo nudi banki tudi možnost
opravljanja drugih storitev (borzno-posredniške, svetovalne, zavarovalniške).
9

Za manjše banke pa naložbe v spletno bančništvo prinašajo tudi sorazmerno visok strošek na
transakcijo, še posebej pri samostojni postavitvi sistema. Medtem ko za večje banke ni dvoma
o izplačljivosti naložb v spletno bančništvo, posebej v poslovanju s podjetji, lahko pri manjših
bankah naložba presega realne sposobnosti, posebej na krajši rok. Na daljši rok pa nudi
spletno bančništvo prav manjšim bankam nove možnosti razvoja, brez povečanja števila
zaposlenih in poslovalnic (Jakupović, 2003, str. 64).
Prednosti spletnega bančništva za uporabnika (Trampuž, Cajhen, 1997, str. 159):
¾ Pot do banke je preprostejša, varnejša in cenejša.
¾ Samo s klikom miške se lahko opravi vsa plačila in to z nižjo bančno provizijo kakor pri
okencu.
¾ Vse storitve so izvršene takoj in vedno obstaja možnost spremljanja tekočih podatkov brez
časovnega zamika.
¾ Pregledno denarno poslovanje, saj so vedno dostopni vsi potrebni podatki: o limitu,
plačilih, prenosih, varčevanjih, kreditih in porabi s kreditnimi karticami.
¾ Možnost vpogleda v portfelj vrednostnih papirjev.
¾ Vedno aktualni borzni komentar.
¾ Popolna preglednost denarnega poslovanja, saj so vedno dostopni vsi potrebni podatki.
¾ Možnost spremljanja podatkov o transakcijah na računih za preteklo obdobje.
¾ Dostop do spletne banke je možen na kateremkoli računalniku, priključenem na internet.
¾ Spletna banka je uporabniku na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu.
¾ Uporaba spletnega bančništva je enostavna, zato uporabnik ne potrebuje računalniškega
predznanja. Strani so oblikovane tako, da so uporabniku prijazne, poleg tega so zraven na
voljo še podrobna navodila.
¾ Razvoj spletnega bančništva sloni na tem, da so že pri snovanju upoštevali želje
uporabnikov. Vsaka sprememba ali dopolnitev, ki predstavlja izboljšavo za uporabnike, se
lahko sproti vgradi v sistem.
Spletno bančništvo ima za banke tudi nekatere pomanjkljivosti (Zeithaml, 1996, str. 353):
¾ Začetna investicija je pogojena z visokimi stroški: draga je predvsem nabava programske
opreme in njena vzpostavitev. Pri tem je ključnega pomena združljivost z obstoječimi
programi, tako da je običajno potrebno nadgraditi celotni informacijski sistem banke. Sem
spadajo tudi stroški izobraževanja obstoječih kadrov, uvajanje novih kadrov ter sama
promocija takega distribucijskega kanala.
¾ Zapletenost tehnologije: tu je potreben predvsem čas, da ljudje začnejo zaupati
tehnologiji, računalnikom in spletnemu bančništvu. Namreč predvsem starejša populacija
ne uporablja spletnega bančništva zaradi zapletenosti tehnologije ali neznanja upravljanja
z računalnikom. Kot bomo kasneje videli, veliko ljudi ne uporablja spletnega bančništva,
ker se boji zlorab.
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¾ Varnost ne more biti nikoli popolna: verjetnost kriminala pri spletnem bančništvu je še
vedno večja kot pri poslovanju v poslovalnici. Tu velja predvsem načelo, zmeraj se najde
še pametnejši in sposobnejši človek od tistega, ki je zasnoval in postavil varnostni sistem
spletnega bančništva.
¾ Nezadovoljiva postrežba: stranke v storitvi pogrešajo tisto, kar jim ne more dati stroj,
ampak samo človek. Namreč na kakovost storitve v poslovalnici vplivajo še dejavniki
okolja, razpoloženje uslužbenca in drugi dejavniki. Med glavnimi prednostmi postrežbe s
strani zaposlenega sta osebni stik in možnost takojšnjih povratnih informacij.
¾ Zapletena in neintegrirana informacijska podpora pri uvajanju elektronske obdelave
podatkov: ko gre za denar, je previdnost seveda upravičena. Zaradi tega je prihajalo do
določenih zadržkov pri uporabi komunikacijske tehnologije v bančništvu in posledično
tudi počasnejšega in previdnejšega razvoja spletnega bančništva.
Tudi uporabniki imajo določene probleme s spletnim bančništvom:
¾ Psihološke ovire: vzrok je predvsem v nepoznavanju novih načinov poslovanja in strah
pred računalnikom, ki je pogost predvsem pri starejših prebivalcih.
¾ Ni zagotovljene dostopnosti vseh do interneta: vendar je ta problem vedno bolj
kratkoročne narave, saj je pokritost dostopa do interneta vedno večja.
¾ Ni še dodatne ponudbe storitev: banke bodo morale nove poslovne priložnosti na internetu
iskati predvsem s ponujanjem bogatejših spletnih bančnih storitev, ki jih ne bo mogoče
opraviti na bančnem okencu.
¾ Pomisleki glede varnosti: vedno več uporabnikov interneta zaupa v varnost spletnega
bančništva, a je še vedno veliko takih, ki dvomijo v varnost. To bomo kasneje videli v
raziskavi, ki sem jo opravil glede uporabljanja spletnega bančništva.
V nadaljevanju sem se podrobneje posvetil predvsem problemu varnosti in ponudbe
slovenskih spletnih bank. Pri psiholoških ovirah gre za ovire kratkotrajnega značaja predvsem
pri starejši ali računalniško neizobraženi generaciji. Vendar se bodo ovire z zamenjavo
generacij počasi zabrisale. Na drugi strani pa je to samo posreden vpliv na spletno bančništvo,
saj sami psihološki zadržki ne vplivajo neposredno na spletno bančništvo. Problem nastane
edino, če je takih večino uporabnikov banke. Podobno velja tudi za dostop do interneta,
namreč da ima le posreden vpliv na spletno bančništvo.
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Tabela 2: Nekatere vrste tveganja za uporabnika spletnega bančništva
Predmet
varovanja
sredstva na
računu
uporabnika

Ranljivost
dostopnost prek
internetnega
kanala

statično geslo pot po
nešifriranem
kanalu

Grožnja
nepooblaščen
(vendar sledljiv)
prenos sredstev

zelo nizko

Generator
enkratnih
gesel
sredstva na
računu
uporabnika
zasebni ključ

prenosljivost
generatorja

kraja

dostopnost prek
internetnega
kanala
dostopnost
zasebnega ključa
brez posebnega
gesla
dostopnost
zasebnega ključa
brez posebnega
gesla
dostopnost prek
internetnega
kanala

nepooblaščen
(vendar sledljiv)
prenos sredstev
razkritje – kraja
ključa in uporaba
z druge lokacije

zasebni ključ
na pametni
kartici
sredstva na
računu
uporabnika

visoko

srednje

dostopnost prek
internetnega
kanala

sredstva na
računu
uporabnika

statično geslo za vstop

Preostalo
tveganje

prestrezanje gesla uporaba šifrirane povezave
(npr. 128-bitni ssl)
preprečuje razkritje gesla v
omrežju
nepooblaščen
generatorji enkratnih gesel
(vendar sledljiv) – šifrirana povezava
prenos sredstev

sredstva na
računu
uporabnika

zasebni ključ

Zaščita

nepooblaščena
uporaba ključa iz
uporabnikovega
računalnika
nepooblaščen
(vendar sledljiv)
prenos sredstev

dostopnost ključa nepooblaščena
po enkratnem
prikrita uporaba
vnosu pin kode
ključa s strani
druge aplikacije
dostopnost prek
nepooblaščen
internetnega
(vendar sledljiv)
kanala
prenos sredstev

PIN koda za dostop do
generatorja, omejeno
število napačnih poskusov
prijava za vstop z
digitalnim potrdilom (brez
gesla), šifrirana povezava
geslo za dostop do
zasebnega ključa

geslo za dostop do
zasebnega ključa

nizko

Kaj še lahko storimo
takoj, ko uvedemo nadzor
nad dostopom, je mogoče
ločiti pooblaščene in
nepooblaščene uporabnike

avtentikacija na podlagi
javnih in zasebnih ključev
(npr. z digitalnimi potrdili
– certifikati)
pazljivost uporabnika

visoko

nizko

varovanje celovitosti
računalnika, hramba
potrdil na pametni kartici

nizko

varovanje celovitosti
računalnika

hramba digitalnih potrdil na nizko
kartici, kartica zaščitena s
pin kodo, omejeno število
poskusov pin + šifrirana
povezava
izvlečenje kartice iz
zelo nizko
čitalnika po vsakem vnosu
pin kode

varovanje celovitosti
računalnika

potrjevanje transakcij po
zelo nizko
neodvisnem kanalu (gsm) +
ene od zgornjih metod
prepoznave, digitalni
podpis transakcij + ene od
zgornjih metod prepoznave

Vir: Ključevšek, 2002, str. 80.

5. Zaščita in varnost
Varnost računalniških sistemov je kompleksno področje, ki ima pri razširjanju e-bančništva
odločilno vlogo. Poglavitni varnostni problemi pri uvajanju e-bančništva preko interneta so
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prisluškovanje prenosu podatkov med uporabnikom in banko (elektronsko vohunstvo),
možnost spreminjanja podatkov med prenosom (elektronsko vandalstvo) ter preverjanje
istovetnosti (avtentikacija) uporabnika in banke. Tehnologija prenosa podatkov preko
interneta je toliko razvita, da so vsi postopki za varovanje prenosa podatkov za uporabnika
nevidni in se odvijajo avtomatsko med delovanjem internet vmesnika pri uporabniku in banki.
Vsa zaščita je potrebna zato, ker je internet javno omrežje računalnikov in v dobršni meri
temelji na javnih telefonskih povezavah. Tem povezavam je relativno lahko prisluškovati,
zato je potrebno dodatno poskrbeti za varnost v obliki šifriranja sporočil. Proti spreminjanju
podatkov med prenosom po javnem omrežju (elektronsko vandalstvo) se zavarujemo, da
vsakemu sporočilu dodamo še poseben izračunan povzetek, ki je šifriran z uporabnikovim
privatnim ključem, kar imenujemo digitalni podpis sporočila. Banka mora ob vsej omenjeni
zaščiti preveriti še istovetnost uporabnika, uporabnik pa istovetnost banke. To se stori s
pomočjo enkratnih gesel in digitalnih potrdil (certifikatov) (Kovačič, 1997, str. 134-135).
Pred nekaj leti je bila za identifikacijo strank pogosto uporabljana številka za overovitev
transakcije (TAN). Uporabnik je od banke pridobil papir s 50 ali 100 številkami, podobnih
telefonskim, od katerih bi pri vsaki overovitvi eno uporabil, banka pa jo je primerjala s
podatki v svoji bazi. S povečevanjem števila transakcij je postala bolj praktična uporaba
žetona (angl. token). Vendar zadnje čase kot sredstvo za identifikacijo prevladuje še bolj
praktična pametna kartica z vgrajenim čipom, na katerega so vpisani potrebni podatki. Kartica
je utemeljena na tehnologiji infrastrukture javnih ključev (Jakupović, 2004, str. 75).
Infrastruktura javnih ključev predstavlja celoten sistem za uporabo asimetrične kriptografije v
elektronskem poslovanju. To pomeni, da se pri pošiljanju podatki kodirajo najprej s tajnim
ključem uporabnika in potem z javnim ključem banke. Pri sprejemu pa se za dekodiranje
podatkov uporabi najprej tajni ključ banke in potem še javni ključ uporabnika (Jerman-Blažič,
2001, str. 111-112).
V slovenskih bankah je uporabljena vsa najnovejša tehnologija, ki služi varovanju zaupnih
osebnih podatkov in varovanju prenosa prek interneta. Tako je za varnost spletnih bank
poskrbljeno na različne načine in na različnih nivojih. Da so podatki varni, je poskrbljeno s:
¾ kriptografijo oziroma šifriranjem podatkov
¾ najsodobnejšo tehnologijo za zaščito podatkov na internetu
¾ požarnimi zidovi
¾ internimi preverjanji
¾ postopki identifikacije
¾ uporabo identifikacijskih kartic
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Slika 5: Integriran informacijski sistem za spletno bančništvo

Vir: Bračun, 1997, str. 153.
Slika 5 nam prikazuje celotni postopek od prijave v sistem spletnega bančništva do samega
izhoda iz njega. Uporabnik se s pomočjo interneta, identifikacijske kartice in njenega
generiranega enkratnega gesla prijavi v sistem (povezava 1). Povezava 2 nam predstavlja
povratno informacijo banke in sam vstop v sistem. Uporabnik v sistemu opravlja želene
storitve preko požarnega zidu, kar omogoča varnost in tajnost podatkov (povezava 3). Po
opravljenih storitvah se uporabnik sam odjavi iz sistema, kar se odraža v prekinitvi
neposredne zveze med uporabnikovim računalnikom in bančnim strežnikom (povezava 4).
Uporabniki lahko do spletnega bančništva dostopajo na dva različna načina. Tu gre predvsem
za razliko v zaščiti dostopa in omejitvi poslovanja. Pri prvem načinu uporablja uporabnik za
vstop svojo številko bančnega računa in osebno geslo. Na ta način so uporabniku na voljo
podatki o prometu in stanju na računu, transakcij pa na ta način ne more izvajati. Za izvajanje
transakcij in dostop do celotne spletne banke mora uporabnik uporabljati drugi način dostopa,
ki poleg osebnega gesla vsebuje tudi varnostni ključ (certifikat) (Spletna banka Abanet,
2004).

5.1. Šifriranje sporočil
Šifriranje ali kodiranje je postopek, s katerim zaščitimo vsebino sporočila pred vpogledi s
strani neavtoriziranih oseb. Šifriranje je funkcija, ki na osnovi šifrirnega ključa sporočilo
spremeni v neberljivo obliko, ki jo lahko prebere le prejemnik z ustreznim dešifrirnim
ključem. Danes sta uveljavljeni dve obliki šifriranja (Pepelnjak, Bradeško, 1997, str. 164):
¾ simetrično: ključ za šifriranje sporočila je enak kot ključ za dešifriranje
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¾ asimetrično: šifrirni ključ je kombinacija javnega in zasebnega ključa, ki sta v medsebojni
soodvisnosti. To pomeni, da s poznavanjem javnega ključa prejemnika sporočila, lahko
sporočilo le zašifriramo, odšifrira pa ga lahko le prejemnik s svojim zasebnim ključem. To
zagotavlja, da v primeru prestreženega sporočila in poznavanja javnega ključa prejemnika
sporočila ne moremo priti do vsebine sporočila.
Slika 6: Simetrično in asimetrično šifriranje

Vir: Pepelnjak, Bradeško, 1997, str. 164.
Varnost takega sporočila je tako predvsem odvisna od vrste uporabe šifrirnega postopka,
predvsem pa od velikosti šifrirnega ključa. Velikost šifrirnega ključa je merjena v bitih. To
pomeni več bitov, daljši je ključ in daljši je ključ, težje je zaščito zlomiti in prebrati vsebino
sporočila. Tako je na primer pri 40-bitnem ključu sporočilo šifrirano z enim od 240 različnih
možnih ključev. Na drugi strani pa imamo ob istem postopku pri 128-bitnem ključu kar 2128
različnih možnih ključev. Če tukaj povzamem navedbe Netscapa bi z današnjo tehnologijo
128-bitno šifrirano sporočilo razbili kar 309.486.009.821.345.068.724.781.056-krat težje od
tistega, ki je kodiran s 40-bitnim ključem. Tako je pri 128-bitni zaščiti pravi ključ skorajda
nemogoče odkriti, zato je sporočilo med prenosom bistveno bolj varno kot pri 40-bitnem
kodiranju (SKB NET – Varnost in zaupnost podatkov, 2004b).

5.2. Tehnologija za zaščito podatkov
SSL protokol
SSL protokol3 je poseben postopek za šifriranje sporočil, ki potekajo v obeh smereh. Vsa
komunikacija med uporabnikovim spletnim brskalnikom in strežnikom poteka preko
3

Protokol je množica pravil, ki jih računalniki upoštevajo pri medsebojni izmenjavi podatkov.
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protokola SSL (Secure Sockets Layer), ki omogoča najvišjo obliko varnosti poleg tega pa
podatke kodira s pomočjo algoritmov RSA (1024-bitni, namenjen avtentikaciji in izmenjavi
ključev) in RC4 (128-bitni, namenjen kodiranju podatkov). SSL protokol uporabljajo največje
mreže po svetu in deluje na vseh spletnih straneh, ki zahtevajo zaščito podatkov. Prav tako je
SSL protokol splošno sprejet varnostni protokol za varen prenos občutljivih podatkov prek
interneta in je tako vgrajen tudi v najbolj razširjena spletna brskalnika, v Netscape
Navigator/Netscape Communicator in v Microsoft Internet Explorer. Protokol SSL ima kot
svoj glavni cilj varno komunikacijo med programi odjemalca in programi strežnika. To
pomeni, da je onemogočeno učinkovito prisluškovanje, spreminjanje in ponarejanje sporočil.
Vsi parametri, ki se prenašajo v spletnem URL naslovu, so šifrirani in jih ni mogoče uporabiti
za dostop do podatkov na podlagi prepisovanja v drug računalnik. Pri tem velja tudi opozoriti,
da so brskalniki, ki omogočajo uporabo 128-bitnega ključa, veliko varnejši od tistih, ki
podpirajo samo 40-bitni ključ. 128-bitno kodiranje podatkov se pojavlja v Netscape
Communicator-ju 4 ali več in v Microsoft Internet Explorer-ju 4 ali več (RaiffeisenNET,
2004b; SKB NET – Varnost in zaupnost podatkov, 2004c-d; Varnost poslovanja z
Bank@Netom, 2004).
Piškotek
Poleg kodiranja sporočil tudi piškotek (angl. cookie) naredi transakcije bolj varne. Piškotek je
informacija, namenjena izmenjavi podatkov med bančnim strežnikom in uporabnikovim
brskalnikom. Uporablja pa se v primeru, ko si mora brskalnik zapomniti specifične
informacije, potrebne za uporabo določene elektronske storitve. Do prve izmenjave podatkov
pride ob prijavi na spletno banko, ko bančni strežnik pošlje piškotek. Naš brskalnik ga shrani
v pomnilnik računalnika in ga ob naslednjem našem kliku pošlje nazaj banki. Bančni strežnik
ob prejemu preveri pravilnost prejetega piškotka in ga primerja s poslanim. V primeru, da
podatka nista usklajena, je nadaljnje delo onemogočeno. Vendar pa je tu zaradi varnosti
potrebno omeniti, da so piškotki namenjeni zgolj za pravilno delovanje sistema in ne
omogočajo dostopa do osebnih podatkov na uporabnikovem računalniku. Poleg tega lahko
piškotke uporablja samo avtor le-teh, torej bančni strežnik. Povedano drugače, to pomeni, da
je piškotek povsem neuporaben za vse ostale ponudnike internetnih storitev (SKB NET –
Varnost in zaupnost podatkov, 2004e).
Žeton
Žeton je ena izmed varnostnih naprav, ki omogoča dostop do spletne banke. Funkcija te
naprave je, da ustvarja gesla, s katerimi vstopamo v spletno banko in s katerimi potrjujemo
transakcije. Tako nam SSL Protokol ob vstopu na stran spletne banke na osnovi premikov
miškinega kazalca po ekranu izračuna slučajno enkripcijsko kodo, s katero se kodirajo vsi
podatki, ki se izmenjujejo med banko in komitentom. Ker je praktično nemogoče ponoviti
gibanje miškinega kazalca, je tudi nemogoče ponarediti enkripcijsko kodo.
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Ko je generiranje enkripcijske kode končano, se uporabnik spletne banke identificira z
uporabniškim imenom in slučajnim geslom, ki ga generira posebna napravica. Tako dobimo
žeton, ki je veljaven le 30 sekund in ga ni mogoče uporabiti dvakrat. Sistem preprečuje tudi
hkratno prijavo istega uporabniškega imena na več računalnikih. Tako je nemogoče, da bi kdo
ukradel uporabniško ime in se istočasno kot pravi uporabnik prijavil v sistem spletnega
bančništva ter s podtaknjenim virusom (npr. trojanski konj4) kradel slučajno generirana gesla
iz prvotnega računalnika. Na ta način je onemogočen nepooblaščen vdor v sistem, ki bi
povzročil kakršnekoli zlorabe tujih računov.
Poleg vse naštete zaščite je s posebno PIN kodo zaščitena tudi uporaba žetona. Zato lahko
žeton uporablja samo tisti, ki to PIN kodo pozna. Po vpisu PIN kode se izpiše slučajno
enkratno časovno omejeno geslo za uporabo žetona. Prav tako so na voljo samo trije neuspeli
vpisi PIN kode. Po tretjem zgrešenem poskusu vpisa PIN kode je račun blokiran in potreben
je poseg bančnega delavca. Ravno tako se v primeru trikratnega napačnega vnosa PIN kode
blokira tudi žeton (Varnost, 2004).
Digitalni podpis
Žetonu podobna oblika zagotavljanja varnosti pri spletnem bančništvu je digitalni podpis.
Digitalni podpis je elektronska različica lastnoročnega podpisa, s katerim se zagotovi
avtentičnost dokumenta, avtentičnost podpisa, istovetnost imetnika digitalnega podpisa,
neizpodbitno lastništvo poslanih podatkov in celovitost sporočila. Tako podpisano
elektronsko sporočilo sicer lahko bere vsakdo, vendar pa ne more spreminjati njegove
vsebine, ne da bi se te spremembe zabeležile. To pomeni, da digitalni podpis preprečuje
spreminjanje in zlorabljanje sporočil ter zagotavlja, da tok podatkov med banko in
uporabnikom ostane nedotaknjen.
Digitalni podpis sestavljata zasebni in javni ključ za podpisovanje. Zasebni ključ je znan samo
lastniku digitalnega potrdila in zato mora posameznik sam skrbeti za varnost zasebnega
ključa. Javni ključ pa se uporablja za preverjanje digitalnega podpisa (Toplišek, 1998, str. 37).
Digitalno podpisovanje je samostojna programska rešitev ali del druge rešitve za elektronsko
poslovanje. Šifrirni ključ je treba ločevati od testnega ključa, ki je namenjen nadzoru
neokrnjenosti sporočila. Obstajata dve temeljni možnosti pri digitalnem podpisovanju in sicer
kot sem že razložil enojni/simetrični in dvojni/asimetrični ključ.
Digitalno potrdilo služi namenu zagotavljanja varnega in legitimnega elektronskega
poslovanja. Predstavljen kot računalniški zapis vsebuje podatke o imetniku, njegov javni

4

Trojanski konj je nekakšna oblika virusa, ki se iz zunanjega okolja prek interneta z neprevidnim ravnanjem
uporabnika (npr. odpiranje priponk v elektronski pošti neznanih oseb, nameščanje neznanih programov) naseli v
njegov osebni računalnik (Gradišar, 2003, str. 259).
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ključ, podatke o izdajatelju in veljavnosti digitalnega potrdila, ki je digitalno podpisan z
zasebnim ključem izdajatelja potrdila.

5.3. Požarni zid
Požarni zid (angl. firewall) je varnostni programski sklop, ki loči zunanji del računalniškega
omrežja od notranjega dela omrežja banke ter onemogoča nepooblaščen dostop do podatkov.
Za vstop v omrežja zahteva ustrezna gesla in deluje tako, da nadzoruje in spremlja vse vhodne
podatke v svoje omrežje ter preverja njihove vire in cilje, beleži nepravilne poskuse in
zavrnjene dostope do omrežja. Tako je ves promet z banko naslovljen na požarni zid, ki
preverja vir in cilj za vsak poslovni paket. Tako imenovani proksi strežnik spremeni naslov
paketa in ga spusti naprej v omrežje. Na ta način so vsi notranji naslovi zaščiteni pred
zunanjimi vdori (Banka Koper: i-Net banka, 2004c; SKB NET – Varnost in zaupnost
podatkov, 2004d).

5.4. Uporaba kartic za večjo varnost
Pametna kartica
Obstaja pa tudi še zanesljivejša oblika zaščite od navadnega digitalnega podpisa, in sicer
digitalni podpis (certifikat) na pametni kartici. Ob prijavi v sistem spletnega bančništva
uporabnik prejme čitalnik in kartico. Razlika je v tem, da tukaj certifikat ni zapisan na disku
računalnika, ampak na pametni kartici, ki jo lahko nosimo vedno s seboj. Seveda je pri tem
izredno pomembno, da preprečimo možnost uporabe kartice nepooblaščenim osebam. Za
samo uporabo pametne kartice rabimo ustrezen čitalnik kartice in programsko opremo, ki jo
namestimo na svoj osebni računalnik. Uporaba kartice ni obvezna ampak je namenjena
predvsem uporabnikom, ki veliko potujejo in gostujejo na različnih računalnikih, iz katerih
dostopajo do spletnega bančništva (Gorenjska banka d.d. – Elektronska banka - ppd, 2004b).
Na pametni kartici sta shranjena dva unikatna ključa, ki služita namenu predstavitve
uporabnika sistemu. To naredi programska oprema na našem računalniku s pomočjo posebnih
kriptografskih metod. Eden izmed ključev na kartici je zasebni in kartice ne sme nikoli
zapustiti. Dostop do zasebnega ključa je zavarovan z geslom, ki ga mora uporabnik vtipkati
ob vstavitvi kartice v čitalnik. Drugi je javni ter na voljo vsem in se prenaša v digitalnem
certifikatu (Jakupović, 2004, str. 75).
O kakovosti uporabe kodiranja s podatki, shranjenimi na pametni kartici, dovolj pove dejstvo,
da doslej v Sloveniji ni bilo primerov vpadov in zlorabe ključev.
Identifikacijska kartica
Identifikacijska kartica je varnostni instrument, s pomočjo katerega se uporabnik identificira
ob prijavi storitev spletnega bančništva. Velikost kartice je podobna kreditni kartici in ima
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kalkulatorsko tipkovnico ter LCD zaslon. Identifikacijska kartica vsako minuto ustvari novo
geslo, ki je znano le lastniku kartice in spletni banki. Geslo se pokaže na LCD zaslonu
identifikacijske kartice, od koder ga uporabnik pred vstopom v spletno banko prepiše v za to
namenjeno polje. Seveda pa je sama identifikacijska kartica primerno varovana v primeru
izgube ali kraje s številko PIN, ki jo pozna samo uporabnik. Dodatna zaščita je tudi
desinhronizacija kartice z bančnim strežnikom, če kartice slučajno ne uporabljamo več kot
dva meseca. To pomeni, da se v spletno banko ne bomo mogli prijaviti, vse dokler o tem ne
obvestimo banke in le-ta poskrbi za vnovično sinhronizacijo identifikacijske kartice (Varnost
poslovanja z Bank@Netom, 2004).

5.5. Interna preverjanja
Interne kontrole varujejo uporabnike pred nepooblaščenimi transakcijami. To pomeni, da
lahko vsak uporabnik uporablja le tiste račune in transakcije, za katere ima vpisano dovoljenje
v bančni skrbniški aplikaciji. Poleg tega so postavljeni razni kontrolni postopki in procedure v
skladu z bančnimi standardi in protokoli. Za opravljanje varnostno tveganih masovnih poslov
pa uporabljajo metodo “štirih oči”, kar pomeni, da sta pri teh poslih prisotna vedno dva
bančna uslužbenca. V praksi interno preverjanje uporabljajo v SKB Net-u (SKB NET –
Varnost in zaupnost podatkov, 2004d).

5.6. Varnostni sistem samodejne odjave
Nekatere banke uporabljajo sistem samodejne odjave zaradi možnosti, da se uporabnik
slučajno pozabi odjaviti iz sistema spletnega bančništva po končani storitvi. Tako nas ta
sistem samodejno odjavi, če v času petih minut ne opravimo nobenega ukaza ali klika z
miško. Po takšni samodejni odjavi je za nadaljnje delo potreben ponoven vpis v sistem
(Banka Koper: i-Net banka, 2004c).

5.7. Lastna skrb za varnost
Seveda pa za varnost ni zadolžena samo banka, ampak tudi mi sami. Z vsemi informacijami o
obliki zaščite moramo ravnati skrbno in jih tudi primerno varovati. Tukaj je predvsem
potrebno opozoriti:
¾ na skrbno varovanje osebnega gesla: potrebno je opozoriti, da si moramo geslo zapomniti
in ga nikakor ne zapisati ali celo nekomu zaupati. Vendar pa je vsa ta skrb za zaščito
lahko povsem odveč, če si uporabnik izmisli preveč enostavno geslo. Namreč vdori v
sistem, nepooblaščena uporaba in zlorabe so pogosto posledica preveč enostavnih gesel, ki
si jih uporabniki določajo sami. Nepridipravi lahko s pomočjo posebnih programov za
odkrivanje gesel preverijo tudi več kot milijon gesel v sekundi. Programi pa so ponavadi
napisani tako, da uporabljajo celo slovarje besed in najpogostejših gesel.
¾ na varovanje diskete z varnostnim ključem pred tretjo osebo
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¾ na odjavo iz programa spletnega bančništva po končani uporabi
¾ preprečiti moramo dostop do datotek z digitalnim podpisom in zasebnim ključem: ti
podatki se nahajajo na trdem disku računalnika, s katerega dostopamo do spletnega
bančništva. Če uporabljamo Netscape Navigator ali Communicator, lahko te podatke
zaščitimo s posebnim geslom, ki je na voljo v programu. V primeru, da uporabljamo
Microsoft Internet Explorer, pa je priporočljivo dodatno naložiti poseben program za
boljšo varnost. Eden izmed takih programov je F-Secure, ki potem podatke varuje s
posebnim geslom. Novejše različice microsoftovega brskalnika nam nudijo zaščito z
geslom že same po sebi, podobno kot pri netscapovih brskalnikih (SKB NET – Varnost in
zaupnost podatkov, 2004a).

6. Ponudba slovenskih bank
Primerjava med spletnimi ponudbami bank kaže precejšnje razlike med uporabljenimi
programskimi rešitvami. Nekateri programi so nekoliko starejši in bi jim prav prišla prenova.
Drugi programi pa so sproti prenavljani, tako da vključujejo vse več novih storitev. V Abanki
so, na primer, pred kratkim nadgradili program spletnega bančništva imenovan Abacom. V
Novi kreditni banki Maribor pa so nedavno razvili posodobljeno aplikacijo, ki omogoča tudi
plačilni promet s tujino in bo v kratkem na voljo tudi uporabnikom.
Tukaj sem tudi naletel na precejšnjo težavo pridobivanja dodatnih informacij, ki jih ni
mogoče zaslediti na internetu ali v reklamnih brošurah. Na vse v nadaljevanju omenjene
banke sem naslovil elektronsko pošto v kateri sem spraševal po:
¾ številu uporabnikov spletnega bančništva za zadnja 3 leta
¾ načrtovanih izboljšavah na področju varnosti in ponudbe storitev
¾ številu aktivnih uporabnikov spletne banke
¾ letu začetka delovanja spletnega bančništva
¾ po odzivu in zadovoljstvu uporabnikov
V večini bank so mi hitro in z veseljem ustregli, ponekod pa so večino zahtevanih informacij
opredelili kot poslovno skrivnost in jih zato niso posredovali. V Novi Ljubljanski banki so mi
šele po telefonskem klicu povedali, da nudijo pomoč samo lastnim štipendistom in
zaposlenim.

6.1. Nova Ljubljanska banka
Nova Ljubljanska banka nudi preko spletne poslovalnice Klik NLB veliko število bančnih
poslov, ki jih lahko opravljamo 24 ur na dan in vse dni v letu. Razvoj spletnega bančništva se
je v banki začel leta 1996, ko je NLB predstavila Proklik NLB, spletno banko za samostojne
podjetnike. Ob uvajanju prototipa so se v banki osredotočili na stranke, ki jim je opravljanje
spletnega bančništva poslovna nujnost in ne le osebna ugodnost. Stranke si namreč želijo
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predvsem enostavne rešitve, razpoložljivost sistema 24 ur na dan, opravljanje gotovinskih in
negotovinskih plačil, vpogled v stanje ter druge. Stranke si vse to želijo z enim samim
namenom: da jim ni potrebno hoditi na banko in izgubljati dragocenega časa. Spletno
bančništvo za fizične osebe pa se je pojavilo šele leta 1999 pod imenom Klik NLB (Klik NLB
Kaj nudi, 2004).
Ob prijavi za dovoljenje do uporabe Klik NLB se plača enkratna pristopnina v višini 5.000
SIT oziroma za dijake in študente polovico manj. Provizija za plačilo računov znaša 40 SIT,
obnova digitalnega certifikata po preteku uporabe pa 1.500 SIT. Dodatna stopnja zaščite v
obliki pametne kartice in njenega čitalnika pa stane 28.000 SIT (Klik NLB Koliko stane,
2004).
Klik NLB nam ponuja naslednje storitve (Klik NLB Kaj nudi, 2004):
¾ pregled stanja in prometa
¾ plačevanje obveznosti, tudi z valuto vnaprej
¾ prenos sredstev med računi
¾ plačevanje nakupov v spletnih trgovinah
¾ prijavo za uporabo mobilnega bančništva
¾ spremembo višine limita
¾ odpiranje, spreminjanje in ukinitev trajnih nalogov
¾ napoved dviga gotovine
¾ naročilo obvestila o pokojnini
¾ nakazilo in prevzem gotovine preko Western Union Money Transfer-ja
¾ izdajo in preklic plačilnih kartic
¾ vezavo sredstev
Tabela 3: Urnik plačilnega prometa v domovini za uporabnike sodobnih tržnih poti
Klik NLB
Storitev
Delavniki/Sobote/Nedelje in prazniki
Plačila na osebne račune v banki
Plačila na druge račune v banki
Plačila posebnih položnic prek zbirnega centra
Plačila strankam z računi pri drugih bankah

Vse do 22:00
Vse do 22:00
do 18:00/do 12:00/do 22:00
do 15:30/do 22:00/do 22:00

Vir: NLB – Urnik plačilnega prometa v domovini za uporabnike sodobnih tržnih poti, 2004.

6.2. Nova kreditna banka Maribor
Nova kreditna banka Maribor ima svojo spletno poslovalnico poimenovano Bank@Net.
Storitev je na voljo že od 26. oktobra 1998. Sedaj je v sistem spletnega bančništva vključenih
okoli 25.000 uporabnikov, ki so v letu 2003 opravili preko milijon transakcij. Prejšnja leta je
bil povprečen prirastek novih uporabnikov od 20 do 25 %, v minulem letu pa kar preko 80 %.
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V banki pravijo, da kar 75 % uporabnikov Bank@Net-a opravi vsaj eno transakcijo mesečno.
Pristop k Bank@Net-u je zelo preprost, saj je potrebno izpolniti pristopnico, ki jo dobimo v
banki ali na internetu. Oddamo jo v enoti, kjer imamo odprt račun. Ob dodelitvi dovoljenja za
uporabo Bank@Net-a uporabnik prejme uporabniško ime, osebno geslo in identifikacijsko
kartico s PIN geslom (Interno gradivo Nove kreditne banke Maribor, 2004).
Pristopnina znaša 7.500 SIT, ter 3.000 SIT za študente in dijake. Predčasna zamenjava
identifikacijske kartice v času akcije brezplačne izdaje kartice stane enako kot pristopnina. V
ostalem obdobju pa nas ta storitev stane 25.000 SIT. Ob tem je potrebno opozoriti, da v
Bank@Net-u ne zaračunavajo mesečne članarine in obveščanja po elektronski pošti. Prav
tako je brezplačen prenos sredstev med računi uporabnika in računi, za katere je pooblaščen.
Plačilo s posebnim nalogom ali posebno položnico do 2 milijonov SIT nas stane 60 SIT in
600 SIT, če je nad tem zneskom.
Bank@Net omogoča opravljanje naslednjih storitev:
¾ vpogled v stanje in promet
¾ plačilo obveznosti
¾ prenos sredstev med računi v banki
¾ uvoz plačil v datoteko
¾ sklepanje varčevanja z odpovednim rokom
¾ napoved dviga sredstev z varčevalnega računa
¾ ukinitev varčevalnega računa
¾ naročilo in blokada čekovnih blanketov
¾ naročilo kreditnih kartic in kreditne dokumentacije
¾ napoved dviga gotovine
V letošnjem letu bodo v aplikacije spletnega bančništva postopno uvedli tudi možnost
uporabe elektronskega podpisovanja plačilnih instrukcij s spletnimi potrdili kvalificiranih
certifikatnih agencij in plačilni promet s tujino (Bank@Net, 2004b).
Tabela 4: Urnik plačilnega prometa
Storitev

Bank@Net

Interna plačila in prenosi na TRR v NKBM
Interna plačila in prenosi na TRR pravnih oseb v NKBM
Plačila v breme TRR na podlagi posebne položnice
Eksterna plačila na račune pri drugih bankah
Eksterna plačila na račune pri drugih bankah (nujna plačila)

Vir: Bank@Net, 2004a.
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vsak dan, 24 ur na dan
vsak delovni dan do 16:45
naslednji delovni dan
vsak delovni dan do 15:20
vsak delovni dan do 15:30

6.3. Abanka Vipa
Abanka Vipa ima svojo spletno banko imenovano Abanet, ki ponuja svoje storitve 24 ur na
dan in vse dni v letu. Prvič je bila predstavljena aprila 2000. Abanet uporablja 17 %
imetnikov osebnih računov in drugih strank banke. Odgovorni na Abanki pravijo, da so
uporabniki z delovanjem Abanet-a zadovoljni, saj na mesec prejmejo okoli 180 vprašanj,
predlogov in pohval, njihov ton pa je skoraj vedno pozitiven in dobronameren. Prijava za
manjši obseg storitev, to je samo vpogled v stanje in promet na računih, je možna kar prek
interneta. Če pa želimo Abanet uporabljati tudi za transakcije, je potrebno izpolniti prijavo na
najbližji enoti banke. Banka nam varnostni ključ in osebno geslo pošlje naknadno po pošti
(Interno gradivo Abanke Vipa, 2004).
Pristopnina za občane in za samostojne podjetnike znaša 4.500 SIT, za študente 2.000 SIT, za
osnovnošolce pa je brezplačna. Poleg tega se plačuje mesečna naročnina v višini 100 SIT.
Vendar se vse to hitro povrne ob bistveno nižjih cenah plačila elektronskega naloga. Tako
stanejo vse notranje transakcije 35 SIT po nalogu, zunanje transakcije do 2 milijona SIT 40
SIT po nalogu, zunanje transakcije od vključno 2 milijona SIT 620 SIT po nalogu, prenos
med osebnimi računi v Abanki pa je brezplačen. Ponovna izdaja varnostnega ključa
(certifikata) stane 4.500 SIT (Splošni pogoji za uporabo storitev Abaneta, 2004).
Abanet tako ponuja širok spekter storitev:
¾ Računi:
9 prikaz stanja in prometa na računih pri Abanki (pregled izvršenih plačil in čakalnice
plačil)
9 izvajanje plačil (prenos sredstev med računi, prenos sredstev z računov na varčevanja
in kredite, nakazila sredstev, plačila obveznosti)
9 pregled podatkov o posameznih računih
¾ Vrednostni papirji:
9 vpogled v portfelj vrednostnih papirjev
9 spremljanje tečajnice Ljubljanske borze in pomembnejših podatkov o vrednostnih
papirjih
¾ Varčevanje:
9 podatki o varčevanjih
9 prikaz stanja in prometa na računih
¾ Krediti:
9 pregled splošnih podatkov
9 možnost spremljanja anuitete
9 ogled poteka odplačevanja in preostanka odplačila
¾ Kartice:
9 pregled splošnih podatkov
9 pregled prometa (kartica VISA)
9 podatki o neporavnanih plačilih v čakalnici
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Potrebno pa je opozoriti, da Abanet omogoča opravljanje plačilnega prometa le v Republiki
Sloveniji (Spletna banka Abanet, 2004).
V prihodnosti na področju varnosti razmišljajo o priznavanju digitalnih potrdil drugih
pooblaščenih izdajateljev digitalnih potrdil in uporabi zaščitnih kartic za tiste stranke, ki želijo
višjo obliko varnosti.
Na področju vsebinskih dopolnitev pa trenutno razmišljajo v naslednji smeri:
¾ sklenitev varčevanj
¾ pregled in poslovanje s pooblaščenimi računi
¾ naročila (podaljšanje limita, najava dviga gotovine, naročilo čekovnih blanketov, kartic)
¾ sklepanje pooblastil komitenta za plačilo z računa, sprememba datuma plačila (trajni
nalogi)
¾ nakup, prodaja in pregled vrednosti enot premoženja posebnih vzajemnih skladov
¾ nakup in prodaja vrednostnih papirjev
¾ prenos sredstev med tolarskimi in deviznimi računi
¾ pregled in čakalnica plačil pri MasterCardu
¾ sprejem in potrjevanje elektronsko posredovanih nalogov
¾ bančni opomnik (Interno gradivo Abanke Vipa, 2004)
Tabela 5: Urnik obdelovanja tolarskih plačilnih nalogov
Abanet
Ura prejema (isti dan)

Plačilni nalog
Interni nalog na račun pri Abanki
Plačila do 2 mio SIT na račun pri drugi banki
- preko žiro kliringa
Plačila nad 2 mio SIT in nujni nalogi na račun pri drugi banki
- prek BPRČ

do 23:30
do 15:30
do 15:30

Vir: Urnik obdelovanja tolarskih plačilnih nalogov, 2004.

6.4. SKB banka
SKB banka se je pojavila na internetu prvič aprila 1995, najprej v angleščini in kasneje še v
slovenščini. Jeseni leta 1997 so kmalu za prvimi bankami v Evropi ponudili spletno
bančništvo SKB NET, ki je fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom omogočalo poleg
poizvedb po prometu in stanju na računih tudi plačevanje obveznosti s položnicami in
virmani. Tako velik časovni zamik je nastal večinoma zaradi dvomov v tehnologijo. Tukaj je
potrebno še omeniti, da so leta 1994 v Slovenijo pripeljali videotekstni SKB
TELEBANKING, prvo PC bančništvo na daljavo na javnem Telekomovem informacijskem
omrežju Vinet (SKB banka – WWW.SKB.NET, 2004).
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Slika 7: Število uporabnikov storitev spletnega bančništva
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Vir: Interno gradivo SKB banke, 2004.
Ob tem navedenem številu uporabnikov je treba omeniti tudi, da je osip znašal okoli 10 %.
Zdaj, ko v ponudbi SPLET KOMPLET dodelijo vsem uporabnikom možnost uporabe vseh
storitev, pa je razlika seveda večja, vendar nič ne pove. Odziv uporabnikov na SKB NET je v
glavnem zelo ugoden, z redkimi pritožbami.
Plačevanje preko SKB NET-a je bistveno cenejše kot plačevanje na bančnem okencu.
Provizija za plačilo s plačilnim nalogom na transakcijski ali osebni račun na katerikoli banki
znaša 30 SIT, medtem ko so plačila na osebni ali na poravnalni račun pri SKB banki ter
plačila v humanitarne namene, brezplačna. Ob tem je potrebno plačati tudi 5.000 SIT
pristopnine oziroma 2.500 SIT za imetnike MEGA in PAPI računa ter partnerske kartice IZZI.
Mesečna naročnina pa znaša 100 SIT, za imetnike MEGA in PAPI računa ter partnerske
kartice IZZI pa je brezplačna (SKB banka – V banko po telefonu, 2004).
SKB NET trenutno omogoča naslednje storitve (SKB banka – WWW.SKB.NET, 2004):
¾ pregled stanja in prometa na osebnih in transakcijskih računih
¾ pregled podrobnosti o posameznih računih (limit, čeki, trajniki)
¾ pregled izpiskov
¾ plačevanje z valuto vnaprej
¾ prenos sredstev med računi
¾ pregled in upravljanje z nalogi
¾ pregled shranjenih predlog
¾ pregled transakcij
¾ nakup in prodajo tuje valute
¾ pregled poslovanja s plačilnimi in kreditnimi karticami
¾ vezavo sredstev
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¾ oddajo naročil za (čeke, VISA in MasterCard kartico, povečanje limita dviga na
bankomatu, odobritev izrednega limita, napoved dviga gotovine)
V SKB banki v bližnji prihodnosti nameravajo uvesti elektronsko podpisovanje s certifikati in
pametnimi karticami, kar bi še dodatno izboljšalo varnost. Na področju funkcionalnosti bodo
podprli naslednje nove storitve (Interno gradivo SKB banke, 2004):
¾ mednarodni plačilni promet
¾ samoprijavljanje računov na storitve spletnega bančništva
¾ samoupravljanje s trajniki preko spletnega bančništva
¾ samopopravljanje "kontaktnih podatkov"
¾ razna dodatna "naročila banki"
Tabela 6: Urnik plačilnega prometa
Plačilni nalog

SKB NET
Ura prejema za izvršitev plačila isti dan

Interna plačila na račune pri SKB banki in
plačila do 2 mio SIT preko zbirnega centra
Plačila do 2 mio SIT na račune pri drugih
bankah
Plačila nad 2 mio SIT in nujni nalogi na račune
pri drugih bankah

do 19:00
do 15:30
do 15:30

Vir: Urnik plačilnega prometa, 2004.

6.5. Banka Celje
Banka Celje je edina izmed večjih slovenskih bank, ki nima svojega lastnega e-bančništva. V
banki namreč svojim strankam ponujajo e-bančništvo preko Nove Ljubljanske banke in
njenega Klik NLB.
Tako so strankam na voljo zelo podobne storitve, ki so na voljo tudi strankam Nove
Ljubljanske banke:
¾ izpis stanja in prometa na računu
¾ plačevanje prek posebne in splošne položnice
¾ prenos sredstev med računi v Banki Celje
¾ prenos sredstev na račune v drugih bankah
¾ zahtevek za spremembo limita na transakcijskem računu
¾ odpiranje, sprememba in ukinitev trajnih nalogov
¾ napoved dvigov večjih zneskov gotovine
¾ prijava izgubljenih ali ukradenih kartic
¾ vezava sredstev
¾ naročila obrazcev za različne vrste posojil
¾ pregled arhiva transakcij opravljenih v Kliku NLB
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6.6. Banka Koper
Banka Koper je svojo spletno banko imenovano i-Net banka predstavila marca leta 1998. INet banko je konec leta 2001 uporabljalo 6.185 uporabnikov, konec leta 2002 10.169, konec
leta 2003 14.610 in konec aprila 2004 15.581 uporabnikov. Uporabniki so s ponujenimi
storitvami zelo zadovoljni, saj o tem med drugim priča tudi število na novo pridobljenih
uporabnikov. Omeniti velja, da so pričeli testno izdajati nove multiaplikativne čipne plačilne
kartice Activa-Maestro, ki imajo poleg plačilne funkcije in funkcije dvigovanja gotovine na
bankomatih tudi funkcijo identifikacije za vstop in poslovanje z i-Net banko ter shranjevanje
digitalnih potrdil. Glavna značilnost in prednost te rešitve je, da se ena sama tehnična rešitev z
vsemi mednarodno veljavnimi certifikati uporablja v različnih poslovnih okoljih. To je v
internetnem bančništvu, v plačilnem prometu, na bančnem okencu in v mednarodni mreži
različnih plačilnih kanalov. Prek i-Net banke lahko plačujemo s plačilnimi nalogi in posebno
položnico. Banka opravlja plačila na tolarske račune fizičnih in pravnih oseb v banki ali pri
drugih bankah v Sloveniji (Banka Koper: i-Net banka, 2004a; Interno gradivo Banke Koper,
2004;).
Pristopnine za uporabo i-Net banke zaenkrat še ni, plačamo pa mesečno nadomestilo za
uporabo i-Net banke, ki znaša 100 SIT, vendar je ob tem treba omeniti, da se ne zaračuna na
računih otrok in mladih. Provizija pri plačilu s plačilnim nalogom ali posebno položnico znaša
60 SIT, ob znesku nad 2 milijona SIT pa 600 SIT. Interni plačilni nalog na poslovni ali osebni
račun nas stane 30 SIT po nalogu, interni plačilni nalog med računi istega komitenta pa je
brezplačen (Banka Koper: i-Net banka, 2004d).
Storitve, ki jih omogoča i-Net Banka (Banka Koper: i-Net banka, 2004b):
¾ pregled računov in premoženjske bilance
¾ plačilo sredstev z valuto vnaprej
¾ prenos sredstev med računi
¾ nakup, prodajo in menjavo deviz
¾ izpis prometa po različnih kriterijih
¾ pregled zneska plačanih premij za člane Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada
Tabela 7: Urnik prevzemanja plačilnih nalogov in izvrševanja plačilnega prometa za fizične
osebe
Način plačila
i-Net banka
Plačilo prek BPRČ
do 15:30
Plačilo prek žiro kliringa
do 15:00
Plačilo prek zbirnega centra
do 17:00
Interni plačilni promet
do 17:00
Vir: Banka Koper: Tolarski plačilni promet, 2004.
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Ob tem je potrebno opozoriti, da navedene ure sprejema veljajo za delovne dni. Vsi ostali
sprejemi izven tega območja in ob dela prostih dneh se izvršijo naslednji delovni dan.

6.7. Gorenjska banka
Gorenjska banka nam ponuja svoje storitve prek interneta pod spletno banko z imenom Link.
Link je bil javnosti predstavljen in predan v uporabo leta 2001. Trenutno ima 4.200
uporabnikov, od tega jih je kar 90 % rednih uporabnikov, kar pomeni, da mesečno opravijo
vsaj eno transakcijo preko Link-a. Velika večina teh je zelo zadovoljnih s storitvami in
ponudbo Link-a (Interno gradivo Gorenjske banke, 2004).
Izpolnjen zahtevek za odobritev uporabe Link-a je potrebno oddati v ekspozituri, ki vodi naš
temeljni račun. Takrat tudi izberemo ustrezno identifikacijsko sredstvo (digitalni certifikat na
disku ali digitalni certifikat na pametni kartici) in v dogovorjenem roku nas bodo glede na
izbiro varnostnih sredstev povabili v banko, kjer bomo prevzeli vso potrebno opremo, ali pa
nam bodo vse potrebno poslali po pošti na dom. V banki se trudijo, da spletna banka deluje
365 dni na leto. Vendar morajo dnevno poskrbeti za ustrezno arhiviranje podatkov. Ker v tem
času spletna banka ne deluje, opravljajo arhiviranje vsak dan v času, ko je najmanj poskusov
dostopa, in sicer od 2. ure do 5. ure zjutraj (Gorenjska banka d.d. – Elektronska banka obcani, 2004a).
V prihodnosti načrtujejo izboljšave na področju varnosti in ponudbe storitev. Pravkar so tudi
uvedli digitalni podpis skladno z zahtevami zakonodaje in naj bili edina banka v Sloveniji, ki
te zahteve izpolnjuje.
Pristopnina (vključuje varovanje z digitalnim certifikatom na disku), ki se plača ob prijavi
znaša za imetnike osebnih računov 4.950 SIT in za imetnike študentskih računov 1.980 SIT.
V primeru, da se uporabnik odloči za varovanje s pametno kartico, pa znaša pristopnina
33.000 SIT (vključuje digitalni certifikat na pametni kartici, programsko opremo in čitalnik).
Mesečno nadomestilo znaša 198 SIT, za imetnike študentskih računov pa je brezplačno.
Elektronski nalog se za posamezno plačilo zaračuna 49,50 SIT, potrdila o plačilu 99 SIT,
interna plačila med računi v banki pa so brezplačna. Obnova digitalnega certifikata (plačilo se
izvede ob redni obnovi vsaka 4 leta in v primeru izdaje zaradi izgube certifikata) nas stane
1,485 SIT, zamenjava pametne kartice zaradi izgube ali uničenja pa 7.920 SIT (Gorenjska
banka d.d. – Elektronska banka - obcani, 2004b).
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Tabela 8: Primerjava provizije preko Linka in na bančnem okencu
Znesek položnice
Provizija na bančnem okencu
Provizija preko Linka
1.500 SIT
117 SIT
49,50 SIT
15.000 SIT
150 SIT
49,50 SIT
450.000 SIT
975 SIT
49,50 SIT
Vir: Gorenjska banka d.d. – Elektronska banka - ppd, 2004a.
Link omogoča raznovrstne storitve, kot so (Gorenjska banka d.d. – Elektronska banka obcani, 2004a):
¾ vpogled v stanje na računih
¾ vpogled v promet na računih
¾ plačilo obveznosti s posebno položnico, splošno položnico, virmanskim nalogom in
novim plačilnim nalogom za tekoči datum in z valuto vnaprej
¾ prenose med računi v banki
Dodatno pa lahko naročimo še naslednje storitve:
¾ vezavo tolarskih in deviznih sredstev
¾ obnovitev ali preklic obnovitve vezave
¾ otvoritev in ukinitev trajnih pooblastil
¾ zahtevek za odobritev limita na tekočem računu
¾ zahtevek za izdajo ali blokacijo plačilnih in bančnih kartic ter čekovnih blanketov
¾ zahtevek za povišanje limita na plačilnih karticah Activa in Activa Eurocard
¾ zahtevek za izdajo deviznih potovalnih čekov
¾ zahtevek za naročilo storitve Link SMS stanje
¾ napoved dvigov večjih zneskov tolarske in devizne gotovine
¾ pošiljanje sporočil banki
¾ sprejemanje sporočil iz banke
Tabela 9: Urnik plačilnega prometa
Storitev

Link

Posebne položnice
Plačilni nalogi, splošne položnice in stari virmanski nalogi
Prenos sredstev med osebnimi računi pri Gorenjski banki
Prenos sredstev z osebnih računov na varčevalne knjižice

med tednom od 7:30 do 18:00
ob sobotah od 7:30 do 12:00
ob delavnikih od 7:30 do 15:30
vsak dan od 7:30 do 19:30
vsak dan od 7:30 do 15:30

Vir: Interno gradivo Gorenjske banke, 2004.

6.8. Bank Austria Creditanstalt
Bank Austria Creditanstalt nam preko spletne banke, imenovane Online banka, omogoča
opravljanje bančnih obveznosti 24 ur na dan in 365 dni v letu. Online banka je strankam na
voljo od leta 2001 naprej. Pogoj za pristop k spletnemu bančništvu je odprt vsaj en račun,
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vendar pa je za potrebe prometa potreben tolarski račun. Stranka na banki izpolni prijavni
obrazec, kjer določi svoje uporabniško ime za prijavo v sistem. Obenem se skupaj z bančnim
uslužbencem opravi prva prijava v sitem, kjer se pregleda celotno delovanje in pokaže
pravilno opravljanje transakcij. V Bank Austrii Creditanstalt, sodeč po odzivu uporabnikov,
menijo, da so le-ti zadovoljni z njihovimi storitvami (Interno gradivo Bank Austrie
Creditanstalt, 2004).
Pristopnina in pridobitev žetona je v paketnih produktih brezplačna, drugače pa znaša 7.000
SIT. Dodelitev novega žetona zaradi izgube ali poškodbe stane 5.000 SIT. Paketni produkti
nudijo tudi 5 ali 10 brezplačnih transakcij s plačilnimi nalogi. Drugače stane ta storitev 0,5 %
naloga oz. minimalno 50 SIT in maksimalno 750 SIT. Odprtje trajnega naloga in direktne
bremenitve znaša 200 SIT, dočim njegova sprememba 100 SIT. Pisno potrdilo o izvršitvi
plačilnega naloga zaračunajo v višini 200 SIT. Brezplačne pa so storitve mesečnega
vzdrževanja, brisanja trajnega naloga in direktne bremenitve, ter naročilo depozita (Cenik
Online banke, 2004).
Online banka tako ponuja širok spekter storitev (Kaj je Online banka?, 2004):
¾ spremljanje stanja in prometa na vseh računih odprtih pri banki
¾ opravljanje vseh vrst plačil kot so splošna in posebna položnica
¾ priprava nalogov z valuto vnaprej
¾ priprava predlog za hitrejše opravljanje plačil
¾ opravljanje prenosov med računi, odprtimi pri banki
¾ odpiranje trajnikov in depozitov
¾ pregled direktnih bremenitev
Tabela 10: Urnik plačilnega prometa
Storitev
Ura prejema (isti dan)
Plačilo položnice
do 12:30 – velja za splošno in posebno položnico
Nujni plačilni nalog
med 7:30 in 13:45 – izvršitev 20 minut po prejemu naloga
Interni prenos
do 15:00 – samo med delavniki
Vir: Urnik plačilnega prometa, 2004.

6.9. Raiffeisen Krekova banka
Raiffeisen Krekova banka ponuja svojim uporabnikov tudi poslovanje prek interneta v sklopu
spletne banke RaiffeisenNET. RaiffeisenNET deluje od decembra 2003 in je na voljo 24 ur na
dan, plačilni promet pa se odvija vsak delovni dan od 7:30 do 15:30. Trenutno imajo 1.070
uporabnikov, ki so v večini zadovoljni in vse pripombe in pohvale sporočajo preko sporočil,
ki jih omogočajo preko spletne banke. Kar 95 % prijavljenih v spletni banki storitve tudi
dejansko opravljajo (Interno gradivo Raiffeisen Krekove banke, 2004; RaiffeisenNET,
2004c).
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Pristopnina znaša 5.000 SIT za standardni paket in 23.000 SIT za varnejši paket z I-key
zaščito. To je ključ na katerem se nahaja identifikacijski certifikat in ga priključimo na USB
vhod. Redno plačilo je tudi mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva v višini 300 SIT.
Provizija za plačilo položnic do 2 milijona SIT znaša 30 SIT in 700 SIT za zneske nad 2
milijona SIT ter nujne naloge (Raiffeisen Krekova banka, 2004).
RaiffeisenNET omogoča (RaiffeisenNET, 2004a):
¾ plačilo položnic
¾ pregled transakcij in stanja
¾ plačilo z valuto vnaprej do 120 dni
¾ naročanje čekov
¾ oddajo vlog za izredni limit
V juliju 2004 bodo trgu ponudili elektronsko poslovanje preko Halcoma Hal E-bank, pred
približno pol leta so implementirali digitalni podpis na RaiffeisenNET-u. V mesecu juliju
bodo uporabnikom RaiffeisenNet-a ponudili pregled kreditov, depozite, limite in menjavo
tolarjev v različne valute (Interno gradivo Raiffeisen Krekove banke, 2004).

6.10. Probanka
Komitentom Probanke, ki želijo opravljati bančne storitve na sodoben način s pomočjo ebančništva, je na voljo Osebni Prosplet, ki je dostopen 24 ur na dan. Prosplet deluje že od
novembra 1998. Ob tem je potrebno tudi povedati, da so v Probanki svojim strankam že leta
1995 omogočili vpogled v stanje na računih prek interneta. Za dostop do vpogleda je bilo
potrebno vpisati osebno PIN geslo (Zakaj OSEBNI PROSPLET, 2004).
Prosplet pa omogoča (Kaj nudi OSEBNI PROSPLET, 2004):
¾ hitro in enostavno plačevanje iz osebnega računa
¾ prenos sredstev med posameznimi računi
¾ pregled stanja in prometa na osebnem računu, varčevalnih vlogah in depozitih
¾ pregled stanja kreditov

6.11. Poštna banka Slovenije
Poštna banka Slovenije ima svojo spletno banko imenovano PBS.net, ki omogoča hitro,
enostavno in varno opravljanje bančnih storitev 24 ur na dan in vse dni v letu. Poštna banka
Slovenije je storitve spletnega bančništva komitentom ponudila v mesecu oktobru 2003. Do
konca leta so imeli 1.215 uporabnikov, sedaj pa jih je 1.597. Njihov odziv je predvsem zelo
pozitiven, vendar so imeli tudi nekaj manjših negativnih pripomb. Pridobitev dovoljenja za
opravljanje storitev PBS.net-a je zelo podobna kot pri ostalih bankah. Izpolnjeni zahtevek
prinesemo na najbližjo poštno enoto oziroma enoto poslovalnice Poštne banke Slovenije. Ko
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bo zahtevek odobren, bomo s priporočeno pošiljko dobili uporabniško ime, osebno številko
PIN, identifikacijsko kartico, splošne pogoje in navodila za uporabo (Interno gradivo Poštne
banke Slovenije, 2004).
Storitve pri spletnem bančništvu so tudi pri PBS.net-u plačljive, in sicer znaša pristopnina
5.000 SIT, ter 2.000 SIT za študente in dijake. Poleg tega se zaračuna 100 SIT mesečnega
nadomestila, ki so ga študentje in dijaki oproščeni. Zamenjava identifikacijske kartice zaradi
izgube, kraje ali poškodbe nas stane 15.000 SIT, prenos med računi v banki je brezplačen. Za
plačilo splošnih in posebnih položnic do 2 milijona SIT se zaračuna provizija v višini 30 SIT,
ter 500 SIT za plačilo nad 2 milijona SIT (Elektronsko bančništvo za prebivalstvo - Cenik,
2004).
PBS.net omogoča vrsto storitev (Elektronsko bančništvo za prebivalstvo - predstavitev,
2004):
¾ vpogled v stanje na računih
¾ pregled prometa na računih, tudi za pretekla obdobja
¾ plačila s položnico in plačilnim nalogom
¾ interne prenose sredstev med računi
¾ vložitev zahtevka za otvoritev, ukinitev direktne bremenitve in trajnega naloga
¾ vložitev prošnje za odobritev, povečanje, podaljšanje izrednega limita
¾ naročilo in blokado čekov
¾ preklic bančne kartice
¾ naročilo vezave in prekinitve podaljševanja vezave
¾ pregled arhiva
V letošnjem letu nameravajo uvesti še vstop z digitalnim certifikatom. Večjih sprememb
zaenkrat še ne načrtujejo, glede na to, da PBS.net deluje šele 8 mesecev.

6.12. Primerjava značilnosti slovenskih spletnih bank
Kot vidimo v spodnjih tabelah nam slovenske spletne banke ponujajo različne storitve. V
tabeli 11 opazimo, da so za vse banke skupne storitve pregleda stanja in prometa, plačilo
obveznosti in prenos sredstev med računi. Pri ostalih storitvah se slika nekoliko spremeni, saj
nekatere banke ponujajo ene, nekatere pa druge storitve. Omeniti velja, da še nobena banka ne
ponuja mednarodnega plačilnega prometa.
Podobne razlike se kažejo tudi v samih cenah pristopnine, naročnine in stroških transakcij.
Tako ima najvišjo pristopnino (7.500 SIT) Bank@Net Nove kreditne banke Maribor, i-Net
banka Banke Koper pa je brez pristopnine. Podobno sliko vidimo tudi pri mesečni naročnini,
kjer je pri Klik NLB-ju, Bank@Net-u in Online banki ne zaračunavajo in na drugi strani pri
RaiffeisenNET-u, kjer je mesečna naročnina najvišja (300 SIT). Primerjave med številom
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uporabnikov spletnih bank ne moremo izvesti, ker nekatere banke niso posredovale svojega
števila uporabnikov z razlogom, da je to poslovna skrivnost. Stroški transakcij pa se gibljejo
med 30 in 60 SIT, podrobneje pa so prikazani v tabeli 12.
Urnik izvajanja storitev je naslednja lastnost, ki se razlikuje med bankami. Še najmanj je
razlikovanja pri plačilih na račune pri drugih bankah in to vse samo zaradi enega razloga.
Namreč vsa ta plačila so opravljena preko Banke Slovenije in so zato pogojena z njenim
delovnim časom. Kot zanimivost naj omenim, da bi lahko interna plačila bila na voljo 24 ur
na dan, ker pri tem ni nobenih ovir. Vendar nam to omogočajo samo pri Bank@Net-u. Ostali
delovni časi za plačila posebnih položnic, interna plačila, plačila nujnih nalogov in plačila na
račune pri drugih bankah so prikazani v tabeli 13.
Tabela 11: Storitve v slovenskih bankah
Klik

Bank@Net

Abanet

SKB NET

i-Net banka

Link

Online banka

RaiffeisenNET

Osebni Prosplet

PBS.net

Pregled stanja

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pregled prometa
Plačevanje obveznosti
Prenos sredstev med računi
Naročilo in preklic plačilnih kartic
Sklenitev in preklic varčevanj
Sprememba višine limita
Odpiranje in preklic trajnih nalogov
Napoved dviga gotovine
Naročilo in blokada čekovnih blanketov
Mednarodni plačilni promet
Nakup in prodaja tuje valute
Vir: Spletne strani slovenskih bank, 2004.

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

Storitev

√
√
√

√

√
√
√
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√

√
√
√
√

√

Tabela 12: Ostale značilnosti slovenskih spletnih bank
PBS.net

40
60
35
40
60
40
-plačilni nalog nad 2 mio
/
600
620
Pristopnina
5.000 7.500 4.500
Naročnina
0
0
100
Vir: Spletne strani slovenskih bank, 2004.
-plačilni nalog do 2 mio

RaiffeisenNET

-notranje transakcije

Online banka

/

Link

Abanet

25.000

i-Net banka

Bank@Net

Število uporabnikov
Stroški transakcij

SKB NET

Klik
/

Značilnost

/

1.070

1.597

50
50
750
7.000
0

30
30
700
5.000
300

30
30
500
5.000
100

23.000 15.581 4.200
30
30
/
5.000
100

30
60
600
0
100

0
49,50
/
4.950
198

Tabela 13: Primerjava urnika plačilnega prometa ob delavnikih
Online banka

Plačila nujnih nalogov

RaiffeisenNET

Plačila na račune pri drugih
bankah

do
23:30
do
15:30
do
15:30

Link

Interna plačila

/

i-Net banka

naslednji dan
do
24:00
do
15:20
do
15:30

SKB NET

Bank@Net

Plačila posebnih položnic

Abanet

Klik
do
18:00
do
22:00
do
15:30
do
15:30

Storitev

do
19:00
do
19:00
do
15:30
do
15:30

do
17:00
do
17:00
do
15:00
do
15:30

do
18:00
do
19:30

do
15:30
do
15:30
do
15:30
do
15:30

do
12:30
do
15:00

/
/

/
do
13:45

Vir: Spletne strani slovenskih bank, 2004.

7. Trendi v tujini
V Evropi banke s svojimi strankami vse več poslujejo tudi elektronsko. Najdlje so v
"digitalizaciji" napredovale banke na Švedskem in Nizozemskem, ki so že drastično
zmanjšale promet v poslovalnicah. Tukaj opravlja svoje bančne posle prek interneta več kot
30 % komitentov bank. Število obiskov v podružnicah pa je zmanjšano na približno 25 %. V
Veliki Britaniji in Nemčiji pa še vedno okoli 60 % strank prihaja vsaj enkrat na mesec v
poslovalnice, medtem ko okoli 20 % prebivalstva redno uporablja spletno bančništvo.
Situacija je podobna v Španiji, Franciji in Italiji (Jakupović, 2004, str. 76).
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Manjše banke, kot so slovenske, nimajo druge izbire kot da s previdnim kombiniranjem
bančnih kanalov nenehno povečujejo vlogo elektronskih, ki so cenejši. Vendar morajo ob tem
paziti, da nimajo dolgotrajne večkanalne ponudbe, ki je draga za vzdrževanje in zato
ekonomsko nesprejemljiva. Še hitrejši in uspešnejši preskok na spletno bančništvo bo, če
bodo v podjetjih razbili mit o navzkrižju človeka in stroja ter tržili koristi od spletnega
bančništva namesto same ponudbe in storitev. Prehod na spletno bančništvo je treba zgrabiti z
obema rokama ter izkoristiti njegove prednosti in ne gledati na to kot na kompromis med
klasično in spletno banko. Prav to je tisto česar se v Evropi nekoliko bolje zavedajo kot pri
nas, zaradi česar so tudi vidne razlike o zastopanosti spletnega bančništva.
Kljub temu, da je razvitost spletnega bančništva v Zahodni Evropi že na visokem nivoju, pa to
niti slučajno ne pomeni zmanjšane rasti pridobivanja novih uporabnikov. To vidimo tudi v
sliki 8, ki nam kaže napovedi o rasti deleža uporabnikov spletnega bančništva v populaciji
odraslih v Zahodni Evropi do leta 2007. Tako vidimo, da je pričakovano letno povišanje
deleža uporabnikov nekje okoli 4 odstotnih točk. Delež naj bi se tako iz leta 2003, ko je znašal
23 %, povzpel na 39 % v letu 2007.
Slika 8: Delež uporabnikov spletnega bančništva v populaciji odraslih v Zahodni Evropi v
obdobju 2002-2007

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

28%

32%

35%

39%

23%
18%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Vir: Forrester Reasearch, 2004 v Jakupović, 2004, str. 75.
Druga možna razlika med spletnim bančništvom v Sloveniji in v tujini je lahko tudi v ponudbi
bank. Zato sem za primerjavo vzel švicarsko banko Credit Suisse, ker Švica na splošno velja
za vodilno bančno silo. Nadalje sem vzel ameriško banko JP Morgan Chase in angleško
Barclays Bank, ki je prva ponudila uporabnikom bankomat in tako velja za eno izmed
ustanoviteljic e-bančništva v širšem pomenu. Na vse imenovane banke sem hotel poslati tudi
elektronsko pošto, v kateri sem spraševal po dodatnih informacijah, vendar JP Morgan Chase
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omogoča pošiljanje elektronske pošte samo rezidentom ZDA. Nekaj podobnega velja tudi za
banko Credit Suisse, ki omogoča pošiljanje pošte samo za prebivalce tistih držav, v katerih
imajo odprte svoje poslovalnice. Na Barclays Bank pa niso odgovorili na nekaj poslane
elektronske pošte.

7.1. Barclays Bank
Banka Barclays ima svojo spletno banko poimenovano Online Banking. Je preprosta za
uporabo, na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu ter nudi dodatno zaščito in pomoč v primeru
kakršnekoli goljufije ali prevare. Vzdrževalna dela so opravljana v zgodnjih jutranjih urah,
tako da je motnja čim manjša. Za razliko od slovenskih bank je uporaba Online Banking-a
brezplačna. Možno je tudi poslovanje s tujino, vendar je potrebna prijava v sistem
International Online Banking. Posebna zanimivost je, da ponujajo novim uporabnikom 50
funtov popusta pri aranžmaju počitnic turistične agencije Thomas Cook. Imajo tudi različne
trženjske akcije, s katerimi spodbujajo redno uporabo spletnega bančništva kot na primer žreb
za brezplačne tedenske počitnice v Antigui (Barclays Personal Banking : Info Centre
questions : About Online Banking, 2004; Barclays Personal Banking : Online Banking
overview, 2004).
Online Banking je varna za transakcije z denarjem dokler tudi sami skrbimo za varnost.
Namreč pri Barclays-u posebej opozarjajo na nevarno elektronsko pošto, v kateri se prevaranti
izdajajo za banko in prosijo za podrobne podatke o računih. Ta sporočila delujejo na osnovi
lažne povezave, ki odpre dodatno okno v brskalniku in se pretvarja za Online Banking.
Rešitev je povsem preprosta: take elektronske pošte se ne odpira in se jo posreduje banki, kjer
poskušajo nepridiprave odkriti (Barclays Personal Banking : Security overview, 2004).
Pri Barclays-u varnosti posvečajo veliko pozornosti. Tehnologija se spreminja vsak dan in
tega se zavedajo in poskušajo slediti razvoju. Tako nudijo vse oblike najnovejše zaščite od
zaščitenega vpisa, šifriranja podatkov, digitalnih certifikatov, piškotkov, požarnih zidov do
odkrivanja prevar. Podrobno si poglejmo samo tiste stvari, v katerih se razlikuje od
slovenskih bank.
Zaščiteni vpis: uporabnik mora ob vpisu vpisati svoj priimek, edinstveno uporabniško
številko, osebno vstopno geslo in dva poljubna znaka iz besede, ki si jo je uporabnik izbral ob
vpisu v sistem Online Banking-a.
Odkrivanje prevar: trudijo se odkriti prevare in tako še pravočasno preprečiti kakršnekoli
zlorabe. Nevidni protiprevarni pregledi pomagajo odkriti nenavadne spletne aktivnosti, ki bi
lahko vodile v prevare (Barclays Personal Banking : Security : What we do, 2004).
Online Banking nam ponuja (Barclays Personal Banking : What you can do online, 2004):
¾ plačevanje računov in položnic
¾ nakazilo denarja na katerokoli angleško banko
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

izpis stanja in prometa
dodajanje in spreminjanje trajnikov
spreminjanje osebnega limita
prijava za posojilo in kredit
otvoritev elektronskega varčevalnega računa
nakup obveznic
plačevanje dodatnih obrokov hipoteke

Poslovanje preko Online Banking-a ima nekaj razlik v primerjavi s slovenskimi spletnimi
bankami. Pomembna razlika je pri stroških transakcij in sami pristopnini, kajti pri Online
Banking-u je vse brezplačno. Naslednji pomembni razliki sta možnost poslovanja s tujino in
nakup obveznic.

7.2. JP Morgan Chase
V nedavni združitvi bank Chase Manhattan in JP Morgan sta se združili tudi dve njuni
hčerinski podjetji: Chase.com in LabMorgan. Chase.com se od ustanovitve leta 1999 ukvarja
z elektronskim trženjem in internetnimi priložnostmi za obstoječa podjetja na način, da
poskrbijo za nova finančna vlaganja. LabMorgan pa je pred združitvijo deloval kot inkubator
novih idej v bančništvu.
Spletna banka je imenovana Chase Online in je dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Vse
storitve Chase Online-a so brezplačne in so povsem varne, saj za to skrbi vsa najnovejša
zaščita, ki sem jo opisal v nalogi (Make a Transfer, 2004).
Chase Online omogoča (Review Account Activity, 2004):
¾ upravljanje z računi
¾ plačilo položnic, tudi z valuto vnaprej
¾ pregled računov
¾ brezplačno opravljanje finančnih transakcij
¾ pregled prometa kreditnih kartic, varčevanj, čekov, posojil, hipotek in vlaganj
¾ pregled preteklih transakcij, rokov plačil
¾ pregled pologov in dvigov denarja
¾ nastavljanje raznih alarmov, ki nas opomnijo na pomembne informacije
¾ pregled davkov in zavarovanj za posojila in hipoteke
¾ pošiljanje denarja na katerokoli banko v Združenih državah
¾ nastavitev plačevanja s trajniki
¾ nastavitev osebnih varčevalnih ciljev
Pri poslovanju s Chase Online spletno banko ne naletimo na toliko razlik v primerjavi s
slovenskimi spletnimi bankami. Edina pomembnejša razlika je v brezplačni pristopnini,
37

naročnini in stroških transakcij. Vendar je tukaj pomembno opozoriti, da banka JP Morgan
Chase ponuja dodatne spletne aplikacije, ki omogočajo borzno, investicijsko in varčevalno
poslovanje. Na ta način zmanjšajo stroške poslovanja, saj vsak uporabnik uporablja le tisti
segment, ki ga zanima.

7.3. Credit Suisse
Credit Suisse ima spletno banko Direkt Net in omogoča opravljanje bančnih storitev kjerkoli
in kadarkoli. Vse storitve, tudi pristopnina, Direkt Net-a so brezplačne. Posebno ugodnost
ponujajo ob sklepanju borznih poslov. Namreč vsaka borzna transakcija, ki je opravljena
preko Direkt Net-a nam prinese do 25 švicarskih frankov nagrade. To predstavlja popust pri
proviziji, ki je zaračunana ob navadnem poslovanju z borzo. Ta popust nam banka nakaže na
račun v obliki dobroimetja (CREDIT SUISSE – Charges, 2004).
Dobro je poskrbljeno tudi za varnost Direkt Net-a. Tako mora uporabnik ob vstopu v sistem
vnesti oziroma posedovati tri različne zaščitne elemente. To so uporabniška številka, osebno
geslo in napravico SecurID. SecurID nam generira šest-mestno kodo in je zato nekako zelo
podobna slovenskim identifikacijskim karticam (CREDIT SUISSE – Security, 2004).
Direkt Net ponuja naslednje storitve (CREDIT SUISSE – Range of services, 2004):
¾ plačevanje računov
¾ transakcije med bančnimi računi uporabnika
¾ izvrševanje prenosa podatkov
¾ prenašanje TELE ZED datotek
¾ pregled stanja in prometa, tudi na varčevalnih računih
¾ trgovanje z delnicami in obveznicami
¾ pregled pomembnih borznih in finančnih novic, analiz in poročil
¾ SMS in e-mail opozorila, ki si jih sami ustvarimo
Od maja 2004 pa so na voljo še dodatne storitve:
¾ elektronske položnice, ki omogočajo takojšnje plačevanje ne da bi nam bilo treba
vpisovati kakršnekoli podatke (tako se prihrani čas in zmanjša verjetnost napačno
vnesenih podatkov, elektronsko shranjevanje podatkov, ki poveča preglednost in
urejenost). Ko se uporabnik odloči za način plačevanja preko elektronske položnice, le-to
dobi od podjetja samega, seveda s pomočjo posredovanja banke.
¾ dodatne storitve na področju nastavitev spletne banke, plačila transakcij in nadzora trga
¾ pregled obresti za varčevanje v evrih je dodano varčevalnemu računu
Podobno kot pri ostalih dveh tujih spletnih bankah je tudi tukaj pristopnina brezplačna.
Brezplačne so tudi vse opravljene transakcije in druge storitve Direkt Net-a. Edina preostala
večja in pomembnejša razlika s slovenskimi spletnimi bankami je možnost trgovanja z
delnicami in obveznicami.
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8. Uporaba spletnega bančništva med prebivalstvom
Po spletnih raziskavah podjetja Ipsos - Insight je leta 2002 kar 37 % uporabnikov interneta
opravilo kakšno bančno transakcijo prek interneta, kar je precej več od 17 % v letu 1999. Po
istem viru je 45 % uporabnikov kot osnovni motiv uporabe spletnih bančnih storitev navedlo
varčevanje s časom in zmanjševanje stroškov (Ipsos – Insight: Technology &
Communications, 2004a-b).
V spletni raziskavi RIS-a leta 2001 je spletno bančništvo uporabljalo 47 % intenzivnih
uporabnikov interneta. Največ so spletno banko koristili za vpogled stanja na računu (96 %),
plačilo položnic (86 %) in za nakazila (79 %). Vendar je tukaj potrebno opozoriti, da zaradi
samoizbire5 anketa ni reprezentativna za celotno populacijo. Namreč internet je na voljo le 47
% prebivalcem, v čemer smo se še bolj približali povprečju Evropske unije. Podobna slika se
kaže v prisotnosti interneta v gospodinjstvih, ki znaša 38 %.
Uporabniki so tudi v veliki večini izredno zadovoljni s storitvami in ponudbo spletnega
bančništva oziroma kar tri četrtine (76 %) uporabnikov ni zamenjalo banke niti o tem še ni
razmišljalo. Na drugi strani pa tega ne potrjuje delež uporabnikov (20 %), ki trdijo, da nikakor
ne bi zamenjali banke v primeru, da bi imela konkurenčna banka boljšo ponudbo bančnega
poslovanja prek interneta. (RIS: E-bančništvo 2001, 2004).
Pravo sliko o razširjenosti spletnega bančništva nam izda podatek, da spletno bančništvo
uporablja 6 % celotne slovenske populacije. Denimo v Avstriji je ta delež višji za 2 odstotni
točki, v ostalih državah Vzhodne in Južne Evrope pa ne presega 2 % celotne populacije
(izjema je Češka, kjer delež znaša 4 %) (Oseli, 2004, str. 25).
Nekoliko drugačno sliko nam kaže anketa, ki jo je opravil RIS v letu 2002. Po tej anketi znaša
delež uporabnikov spletnega bančništva okoli 17 %. Absolutno število uporabnikov znaša
okoli 100.000 in v zadnjih dveh letih narašča zgolj zaradi večjega števila uporabnikov
interneta, ki pa se bliža zgolj 10 % letni rasti. V tej anketi so tudi ugotovili, da se razmerja
tržnih deležev uporabnikov spletnega bančništva med bankami hitro spreminjajo, predvsem v
korist manjših bank. Potrebno pa je opozoriti, da nadaljnjih 200.000 prebivalcev razmišlja o
uporabi spletnega bančništva v naslednje pol leta (Vehovar, Pfajfar, 2002).
Kot vidimo, je vsaka anketa oziroma raziskava podala drugačne podatke. Deloma so
posledica izbire časa, deloma populacije in naključnih dejavnikov, ki jih ne moremo nikoli
izključiti. Tako sem opravil tudi lastno anketo na vzorcu 100 ljudi. Na ta način naj bi ugotovil
razširjenost spletnega bančništva v Sloveniji, predvsem glede na starost in izobrazbo.
Raziskava ni bila omejena samo na uporabnike interneta ampak na 100 naključno izbranih
5

Izbrani oziroma anketirani so bili samo intenzivni uporabniki interneta, kar drugače povedano pomeni, da
osebe brez dostopa do interneta na anketo sploh niso mogle odgovarjati.
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ljudi. Velik manko v raziskavi je njena geografska omejenost, saj so jo večinoma reševali na
Gorenjskem in v Ljubljani.
V anketi je sodelovalo 53 moških in 47 žensk.
Pri starostni analizi sem sestavil 4 razrede, ki naj bi čimbolj vključevali posamezne
generacije. Tako je bilo 27 anketirancev starejših od 15 let in mlajših od 25 let (sem naj bi
spadali predvsem študenti), 47 anketirancev v razredu 25 – 40 let (glavna delovna sila), 19
anketirancev starejših od 40 in mlajših od 60 let ter 7 anketirancev starejših od 60 let (razred
upokojencev).
Slika 9: Starost anketiranih po starostnih razredih v Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
Anketiranci so bili razdeljeni v 7 razredov glede izobrazbe. Tako ni bilo anketirancev z
nedokončano osnovno šolo, 3 % so imeli narejeno osnovno šolo, 11 % narejeno poklicno
šolo, 29 % dokončano gimnazijo oziroma 5. stopnjo, 18 % višje ali visokošolsko izobrazbo,
35 % univerzitetno izobrazbo in 4 % pridobljen magisterij ali doktorat.
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Slika 10: Izobrazba anketiranih v Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
Zelo pomembna je tudi raziskava o tem koliko ljudi dejansko uporablja internet. Namreč, če
posameznik ne uporablja interneta, potem ne more uporabljati spletnega bančništva. Tako 8
anketirancev ne uporablja interneta, 11 ga uporablja samo v službi, 7 samo doma in 74
povsod.
Slika 11: Uporaba interneta v Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
Kot zanimivost sem postavil še vprašanje o poznavanju pojma spletno bančništvo. Tako je kar
99 % anketirancev že slišalo za pojem spletno bančništvo oziroma e-bančništvo.
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V nadaljnji raziskavi so bili izključeni vsi, ki e-bančništva ne poznajo. Tako je v raziskavi
ostalo vključenih 99 anketirancev. Izmed teh anketirancev uporablja spletno bančništvo kar
45 oziroma 45,45 % vprašanih, 12 oziroma 12,12 % ne uporabljajo zaradi strahu pred zlorabo,
36 ali 36,36 %, ker ne čutijo nobene potrebe in 6 ali 6,06 %, ker nimajo dostopa do interneta.
Slika 12: Uporaba spletnega bančništva v Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
To vprašanje lahko analiziramo tudi iz drugega vidika. Namreč, kako vplivata izobrazba in
starostna struktura na uporabo spletnega bančništva.
Po spletni raziskavi RIS-a ima 22 % uporabnikov interneta največ srednješolsko izobrazbo,
preostalih 78 % uporabnikov pa ima vsaj višjo ali visoko izobrazbo. Seveda se te razlike
prenesejo posredno tudi na uporabo spletnega bančništva, saj za uporabo spletnega bančništva
potrebujemo dostop do interneta (Vehovar, Pfajfar, 2003).
Tabela 14: Povezanost stopnje izobrazbe in uporabe spletnega bančništva
Correlations
Stopnja izobrazbe Uporaba e-bančništva

Stopnja izobrazbe

Pearson Correlation

1

,268**

Sig. (2-tailed)

,

,007

99

99

,268**

1

,007

,

99

99

N
Pearson Correlation
Uporaba e-bančništva Sig. (2-tailed)
N
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
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Kot vidimo velja korelacija med višjo stopnjo izobrazbe in uporabo interneta in s tem
spletnega bančništva, saj je vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije nad 0,05. V tem
primeru znaša koeficient korelacije 0,268 in to predstavlja nizko stopnjo korelacije med
stopnjo izobrazbe in uporabo spletnega bančništva. Tako 13 oziroma 30,23 % anketirancev z
izobrazbo ne višjo kot srednja šola uporablja spletno bančništvo, 21 oziroma 48,84 % ga ne
uporablja, ker ne čutijo nobene potrebe, 5 ali 11,63 %, ker nimajo dostopa do interneta in 4 ali
9,30 %, ker jih je strah zlorab. Za tiste anketirance, ki imajo izobrazbo višjo kot srednja šola,
pa so številke nekoliko drugačne. 32 ali 57,14 % jih uporablja spletno bančništvo, 15 ali 26,79
% ga ne uporablja, ker ne čutijo nobene potrebe, 1 ali 1,79 %, ker nimajo dostopa do interneta
in 8 oziroma 14,29 %, ker jih je strah zlorab.
Slika 13: Uporaba spletnega bančništva glede na izobrazbo v Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
Podobna analiza tega vprašanja lahko sledi iz starostne strukture. Namreč starejša generacija
anketirancev je tista, ki računalnikov še ni vzela povsem za svoje. Prav nasprotno velja za
najmlajša starostna razreda, ki si brez računalnika ne predstavljata več svojega življenja, tako
doma kot v službi. Tako 11 ali 40,74 % starih od 15 do 25 let uporablja spletno bančništvo, 13
ali 48,15 % ga ne uporablja, ker ne čuti nobenih potreb in 3 oziroma 11,11 %, ker jih je strah
zlorab. Podatke za ostale starostne razrede si poglejmo v spodnji tabeli.
Tabela 15: Uporaba spletnega bančništva glede na starostni razred v Sloveniji za leto 2004
Uporaba
15 – 25 let
25 – 40 let
40 – 60 let
60 in več let
11 / 40,74 %
23 / 48,94 %
10 / 52,93 %
1 / 16,67 %
DA
13 / 48,15 %
17 / 36,17 %
6 / 31,58 %
0 / 0,00 %
NE - nobene potrebe
0 / 0,00 %
1 / 2,13 %
0 / 0,00 %
5 / 83,33 %
NE – brez interneta
3 / 11,11 %
6 / 12,77 %
3 / 15,79 %
0 / 0,00 %
NE - strah zlorab
Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
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V nadaljnji raziskavi so ostali samo še uporabniki spletnega bančništva. Iz začetnih 100
anketirancev jih je ostalo samo še 45. Tako je teh 45 anketirancev odgovarjalo na vprašanje,
koliko časa že uporabljajo storitve spletnega bančništva. Tako jih 11 oziroma 24,44 %
uporablja manj kot 1 leto, 22 ali 48,89 % od 1 – 3 let in 12 ali 26,67 % več kot 3 leta.
Slika 14: Trajanje uporabe spletnega bančništva v Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
Izmed uporabnikov spletnega bančništva jih 7 ali 15,56 % ne hodi več v banko opravljati
bančne storitve na klasičen način, 33 ali 73,33 % občasno in 5 ali 11,11 % še vedno redno.
Slika 15: Opravljanje bančnih storitev na klasičen način za uporabnike spletnega bančništva v
Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.
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Izmed uporabnikov spletnega bančništva bi 29 ali 64,44 % uporabnikov bilo pripravljenih
zamenjati banko, če bi se izkazalo, da je konkurenčna banka cenejša ali ima celovitejšo
ponudbo. 13 ali 28,89 % anketiranih je ostalo neopredeljenih, 3 ali 6,67 % pa kljub temu ne bi
zamenjali svoje banke.
Slika 16: Pripadnost banki uporabnikov spletnega bančništva v Sloveniji za leto 2004
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Vir: Anketa o spletnem bančništvu, 2004.

Sklep
Opravljanje storitev na elektronski način je za komitente bistveno lažje in bolj udobno, kot
opravljanje storitev na tradicionalen način, bankam pa omogoča bolj ekonomično in
kvalitetnejše poslovanje. Banke morajo zato posvetiti veliko pozornost učinkovitemu
izkoriščanju svojih virov, med katere sodi tudi informacijska tehnologija. Spletno bančništvo
poraja med bodočimi uporabniki določene pomisleke, predvsem glede varnosti podatkov,
vendar je treba poudariti, da večjega kriminala na področju spletnega bančništva še ni bilo.
Kljub temu je pomembno stalno dopolnjevanje varnostnih sistemov v sami banki. Zanimivo
je tudi to, da je mnogo uporabnikov spletnega bančništva pripravljenih zamenjati banko, če
ima previsoke stroške uporabe ali ne načrtuje zadovoljivih novih storitev. V opravljeni anketi
je bilo slabih 65 % uporabnikov spletnega bančništva pripravljenih zamenjati banko. To
prikazuje zelo slabo lojalnost komitentov in predstavlja pomembno opozorilo bankam, da ne
zaostajajo pri razvoju storitev. Prav zato je zelo zanimiv tudi spekter in cene storitev pri
posameznih bankah. Nekatere banke (NLB, NKBM, SKB, Gorenjska banka, Poštna banka
Slovenije) ponujajo praktično skoraj vse storitve, na drugi strani pa nam Banka Koper in
Bank Austria Creditanstalt ponujata samo osnovne. Podobno je tudi pri cenah storitev, saj je
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provizija pri plačilu plačilnega naloga pri NKBM-ju dvakrat višja kot pri najcenejših bankah.
Podobna zgodba je tudi s pristopninami in mesečnimi naročninami.
Tako za banke kot tudi za uporabnike spletnega bančništva so najpomembnejši dejavniki 24
urna dostopnost do storitev, varnost podatkov, cena storitev in hitrost opravljanja storitev.
Tako ima posameznik ob morebitnem vpisu na razpolago več faktorjev (cene storitev, urnik
plačil, spekter storitev), na podlagi katerih se odloči za določeno spletno banko.
Spletno bančništvo je v nekaj letih osvojilo že skoraj vsak dom. Da bo slovensko bančništvo
lažje vzdržalo korak z razvitim svetom, bodo morale banke svoje bančne storitve vedno bolj
dopolnjevati in ustvarjati take storitve, ki bodo za stranke zanimive. Prav spletno bančništvo
je zato izjemno primeren medij za soočanja z novimi izzivi evropske skupnosti brez meja in
temelj novega pristopa k poslovanju. Uporaba jezikov drugih držav, predvsem tistih v naši
neposredni bližini, je le eden od korakov, ki jih bo treba narediti v spletnem bančništvu.
Potrebno je tudi spoznavanje drugih na področju kulture, prava, znanosti, tehnologij in
poslovanja ter ustrezno prilagajanje. Prilagajati se je treba na delovanje znotraj večjih
poslovnih sistemov in čezmernih področij. Vse to so izzivi, s katerimi se mora slovensko
bančništvo soočiti že danes. Zaenkrat ne kaže, da se tega dejstva zavedajo v vseh domačih
bankah.
Kljub številnim prednostim, ki jih nudijo sodobni načini poslovanja, pa se ti uveljavljajo
počasneje, kot je bilo pričakovati. Pomanjkanje ustreznega znanja in posledično nezaupanje
sodobni tehnologiji in varnosti poslovanja preko elektronskih poti je glavna ovira pri njihovi
širitvi. Pri tem ima pomemben delež tudi nezaupanje starejšega prebivalstva v računalnike in
posledično tudi v spletno bančništvo.
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PRILOGE

Priloga 1: Tržni deleži bank na slovenskem bančnem trgu konec leta 2003
Bilančna vsota
Ime banke
(v 1000 SIT)
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana
1.695.373.563
Nova kreditna banka Maribor, d.d.
544.707.622
Abanka Vipa, d.d., Ljubljana
432.665.144
SKB banka, d.d., Ljubljana
391.680.218
Banka Celje, d.d.
325.724.745
Banka Koper, d.d.
307.356.118
Gorenjska banka, d.d., Kranj
247.995.834
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana
229.641.619
Raiffeisen Krekova banka, d.d., Maribor
126.860.993
Probanka, d.d.
102.229.469
Poštna banka Slovenije, d.d.
101.481.930
Hypo-Alpe-Adria bank, d.d.
87.350.584
Banka Domžale, d.d., Domžale - skupina NLB
77.764.341
Volksbank – Ljudska banka, d.d.
71.677.653
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec - skupina NLB
68.022.069
Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d., Ljubljana
67.589.008
Factor banka, d.d.
55.247.714
Kaerntner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji
47.936.908
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje - skupina NLB
43.462.928
Slovenska investicijska banka, d.d. - zaprtje 16.3.2004
19.858.346
Vir: Banka Slovenije – Letna poročila, 2004.
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Tržni
delež
33,61%
10,80%
8,58%
7,76%
6,46%
6,09%
4,92%
4,55%
2,51%
2,03%
2,01%
1,73%
1,54%
1,42%
1,35%
1,34%
1,10%
0,95%
0,86%
0,39%

Priloga 2: Anketni vprašalnik o elektronskem bančništvu
1. Spol:
o Ženski
o Moški
2. Izobrazba
o
o
o
o
o
o
o

Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Poklicna šola
Gimnazija oziroma 5. stopnja
Višja / Visoka
Univerzitetna
Magisterij / Doktorat

3. Obkrožite vašo starostno skupino:
o
o
o
o

15 – 25 let
25 – 40 let
40 – 60 let
60 in več let

4. Ali uporabljate internet?
o
o
o
o

NE
DA, samo v službi
DA, samo doma
DA

5. Ali ste že slišali za elektronsko bančništvo oziroma spletno bančništvo?
o DA
o NE
(Na naslednja vprašanja odgovarjajte samo tisti, ki ste na 5. vprašanje odgovorili z DA)
6. Ali opravljate bančne storitve prek interneta?
o
o
o
o

DA
NE, ker ne čutim nobene potrebe
NE, ker nimam dostopa do interneta
NE, ker me je strah zlorab

(Na naslednja vprašanja odgovarjajte samo tisti, ki ste na 6. vprašanje odgovorili z DA)
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7. Koliko časa že približno uporabljate poslovanje z banko prek interneta?
o Manj kot 1 leto
o 1 – 3 let
o 3 leta ali več
8. Ali še opravljate posle z banko tudi na klasičen način, na bančnem okencu?
o NE
o Občasno
o DA
9. Bi bili pripravljeni zamenjati banko, če bi se izkazalo, da je cenejša, ali da ima celovitejšo
ponudbo od banke s katero trenutno poslujete?
o DA
o NE
o Ne vem
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