Oberbank eBanking s xTAN-autorizáciou
Jednoducho. Bezpečne. Rýchlo. Vyskúšajte to!
eBanking Oberbanky je vďaka xTAN (autorizácia pomocou SMS) ešte komfortnejší!
Vaše výhody na prvý pohľad!
 vysoká flexibilita
 vyššia bezpečnosť, zobrazené sú aj údaje príkazu na úhradu
 platnosť je ohraničená 5 minútami
 vždy a všade celosvetovo k dispozícii
 žiadne dodatočné náklady
Ako funguje xTAN?
 Pri prvom vstupe do Oberbank eBankingu je nutná zmena PIN kódu.
 Na túto zmenu obdržíte na Vami zaregistrovaný mobilný telefón uvítaciu SMS
s xTANom na autorizáciu zmeny Vášho PIN kódu.
 Na podpísanie príkazov na úhradu obdržíte v priebehu niekoľkých sekúnd
SMS s detailmi Vášho príkazu.
 Po skontrolovaní zadáte xTAN do pripravenej masky a pošlete údaje
Oberbanke.
Máte záujem o eBanking s xTANom?
Obráťte sa, prosím, na Vášho poradcu a informujte sa o eBankingu s xTANautorizáciou. Rád Vám osobne vysvetlí ako jednoducho a rýchlo môžete získať Váš
e-Banking produkt.
Potrebujete ďalšie Informácie?
V prípade že máte záujem o tento produkt alebo potrebujete telefonickú podporu
ohľadne eBanking, obráťte sa, prosím, na eBanking Support:
Telefón: +421 (0) 2 581068 - 88 alebo pošlite Vašu žiadosť e-mailom na:
EBSupport_SK@oberbank.sk
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