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PREDGOVOR 

 
 

Danes je skoraj nemogoče najti banko, ki svojim komitentom ne bi ponujala storitev 
elektronskega bančništva. Z uvedbo elektronskega bančništva so banke uspele občutno 
znižati stroške poslovanja ter razbremeniti bančno osebje. Še največ koristi pa imajo od te 
sodobne tehnologije prav gotovo uporabniki, saj jim ni več potrebno čakati v vrsti, da bi se 
prebili do bančnega okenca. Za komitente bank internetno bančništvo prav gotovo pomeni 
prihranek časa ter dostopnost do bančne poslovalnice 24 ur na dan. 
 
V diplomski nalogi sem se osredotočila na internetno bančništvo kot storitev elektronskega 
bančništva, kjer bo osrednja tema predvsem varnost internetnega bančništva, kar je še 
posebej zanimivo zame kot uporabnico spletne banke NLB Klik. Izbrana tema me je 
pritegnila predvsem zato, ker se večina uporabnikov pred pričetkom uporabe spletne 
poslovalnice ne pozanima in prepriča ali je uporaba zares varna. Z raziskavo sem hotela na 
enem mestu zbrati vse podatke in informacije o internetnem bančništvu ter poiskati 
odgovore na že tolikokrat zastavljeno vprašanje o varnosti sistemov internetnega 
bančništva.  
 
Skušala bom dokazati, da uporaba internetnega bančništva prinaša več prednosti za 
uporabnike kot pa slabosti. Če hočemo iti v korak s časom ter poslovati kar se le da 
sodobno, bomo prav gotovo postali uporabniki ene izmed spletnih poslovalnic, ki jih 
ponujajo naše banke. Vseeno pa ostaja veliko takih, ki enostavno ne zaupajo tako 
imenovanim najnovejšim tehnologijam. Vzrok nezaupanja se gotovo skriva v varnosti. Pa 
ne, da tehnologija ne bi bila zares dovolj varna, le človeški faktor je tisti, ki mu ne gre 
zaupati. 
 
Iz tega izhaja glavna ugotovitev tega dela, ki pravi, da je internetno bančništvo varno ravno 
toliko, kolikor za to poskrbimo sami. Res je, da so banke, kot ponudniki spletnih bančnih 
storitev, dolžne z najnovejšimi tehnologijami za zagotavljanje varnosti, poskrbeti, da bo 
poslovanje med banko in komitentom varno, vendar smo kljub temu uporabniki še vedno 
tisti najšibkejši člen, ko gre za varnost. S spleta grozijo vedno nove nevarnosti, ki jim 
uporabniki zelo težko sledijo, saj o njih niso dovolj obveščeni in jih zato tudi ne znajo 
prepoznati. Zaradi tega internetno bančništvo nikoli ni bilo in tudi nikoli ne bo stoodstotno 
varno.  
 
Preden se odločimo za uporabo spletnega bančništva, je dobro preučiti vse ponudbe bank, 
saj le te ponujajo različne pogoje poslovanja. Izberimo pa tisto, ki za nas osebno nudi 
največ. Pozanimajmo se kakšno varnostno tehnologijo banka uporablja ter kaj moramo za 
varnost storiti mi. Tisto osnovno kar je mogoče storiti na strani uporabnika so posodobitve 
operacijskih sistemov in namestitve najsodobnejših protivirusnih programov. Še največ pa 
lahko zase storimo s skrbnim varovanjem gesel in osebnih podatkov, saj smo le mi, 
uporabniki, tisti ki lahko naredimo internetno bančništvo bolj varno.
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1 UVOD 
 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
V sedanjem času si je skoraj nemogoče zamisliti poslovanje bank brez elektronskega 
bančništva. Prav e-bančništvo s svojimi storitvami omogoča prihranek na času tako 
bankam kot tudi njenim komitentom. 
 
Internetno bančništvo je ena izmed najbolj razširjenih storitev elektronskega bančništva, ki 
se je uveljavila po celem svetu. Zato bo elektronsko bančništvo širše področje našega 
raziskovanja, v okviru katerega se bomo še posebej posvetili sistemom internetnega 
bančništva. 
 
Kadar govorimo o internetnem bančništvu, se je skoraj nemogoče izogniti vprašanju glede 
varnosti internetnega bančništva. Vsem je znano, da so se v zvezi s tem že pojavile številne 
težave. Najbolj znana je zagotovo afera Klik NLB, ki je to vprašanje še bolj postavila v 
ospredje. Prav zato bomo v diplomski nalogi najbolj izpostavili prav ta problem, torej 
problem varnosti in zanesljivosti internetnega bančništva. Pri tem se moramo vprašati kdo 
je tisti, ki mora poskrbeti za večjo varnost, saj bi rešitev tega problema zagotovila  večjo 
varnost sistemov internetnega bančništva, obstoječim in bodočim uporabnikom pa bi 
povečala splošno zaupanje v elektronsko bančništvo. 
 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

Namen 
 
Namen diplomske naloge je najprej opredeliti elektronsko bančništvo in spoznati katere so 
storitve elektronskega bančništva, saj bomo le tako znali umestiti internetno bančništvo. 
Glavni namen te raziskave pa je seveda internetno bančništvo in njegova varnost. V ta 
namen bomo raziskali kaj to je internetno bančništvo, kako se je razvijalo, kaj nam ponuja 
in katere so njegove prednosti in slabosti. Poudarek pa bomo dali pred vsem na varnost 
internetnega bančništva. 
 
Cilji  
 
Izhajajoč iz opredeljenega problema varnosti sistemov internetnega bančništva, so cilji, ki 
jih bomo skušali zasledovati s to raziskavo naslednji: 
 

o analizirati storitve internetnega bančništva ter kakšne so prednosti in slabosti, 
o podrobneje preučiti varnost sistemov internetnega bančništva, 
o analizirati vzroke zakaj prihaja do zlorab internetnega bančništva, 
o predlagati ukrepe s katerimi bi zagotovili večjo varnost na tem področju, 
o na konkretnem primeru pokazati, kako poskrbeti za večjo varnost in kako 

prepoznati nevarnosti, ki nam grozijo s spleta. 
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Trditve 
 
Iz zgoraj omenjenih ciljev izhajajo naslednje trditve: 
 

o storitev internetnega bančništva ima več prednosti kot pa pomanjkljivosti, 
o za varnost poslovanja preko internetnega bančništva  ni dobro poskrbljeno s strani 

uporabnikov, 
o do zlorab internetnega bančništva prihaja pred vsem zaradi neozaveščenosti 

uporabnikov, 
o obstaja vse več škodljive programske opreme, ki napadajo naše računalnike ter tako 

posledično zmanjšujejo varnost internetnega bančništva, 
o skrb za varnost poslovanja preko internetnega bančništva mora biti obojestranska; 

skrb banke oz. ponudnika storitve in uporabnika, 
o na spletu se pojavlja vedno več nepridipravov, ki skušajo priti do naših podatkov z 

namenom, da nas ogoljufajo.  
 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 
 
O temi, ki jo bomo obravnavali v tem diplomskem delu, je bilo že veliko povedanega. Zato 
lahko s kar precejšnjo mero zanesljivosti predpostavljamo, da med tem ko bomo pisali 
diplomsko nalogo, ne bo prišlo do večjih sprememb na področju internetnega bančništva in 
z njim povezano tehnologijo za zagotavljanje varnosti ter varstva podatkov. 
 
Seveda pa ne smemo pozabiti omeniti, da smo pri snovanju diplomske naloge naleteli tudi 
na določene omejitve. Na voljo ni bilo najnovejše literature in ostalih podatkov. Obstoječi 
podatki se samo sproti ažurirajo. Zelo težko je tudi priti do podatkov o varnostni 
tehnologiji, ki jo uporablja posamezna banka za zaščito podatkov, saj večina bank te 
informacije dojemajo kot poslovno skrivnost. Le redko katera pa jih je pripravljena razkriti 
v namen raziskav. Poleg tega je potrebno omeniti, da je ponudnikov internetnega 
bančništva veliko, saj že skoraj vsaka banka  ponuja svojo različico, ki pa se med seboj 
bistveno ne razlikujejo. Zato smo se v naši diplomski nalogi omejili le na klik NLB. 
 

1.4  Predvidene metode raziskovanja 
 
 
V naši diplomski nalogi gre za tako imenovano poslovno raziskavo, saj se tematika nanaša 
na informatiko v podjetju oz. v našem primeru v banki, ki je ena izmed temeljnih funkcij 
vsakega podjetja. Prav tako lahko rečemo, da gre pri internetnem bančništvu za povezavo 
banke z okoljem, saj morata pri tem sodelovati najmanj dva udeleženca; ponudnik in 
uporabnik. Ravno to dejstvo nam ponovno dokazuje, da gre v našem primeru za poslovno 
raziskavo. 
 
Pri tej diplomski nalogi gre za dinamično ekonomsko raziskavo, saj bomo proučili kako je 
nastalo internetno bančništvo ter kako se je razvijalo. Prav gotovo se je glede na potrebe s 
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časom spreminjala in dopolnjevala, tudi tehnologija za zagotavljanje varnosti in zaščite 
podatkov, kar nam pove, da ta raziskava ne bi mogla biti statična, saj ta preučuje določene 
pojave v določenem trenutku. 
 
Pristop v tem diplomskem delu je deskriptiven, saj bomo uporabili metodo deskripcije, kar 
pomeni, da bomo le opisovali posamezna dejstva o katerih so pisali že drugi avtorji. V 
okviru deskriptivnega pristopa se nahaja tudi metoda klasifikacije, ki nam bo služila pred 
vsem v tistem delu raziskave, kjer bomo umestili internetno bančništvo med storitve 
elektronskega bančništva. 
 
Kot smo že omenili  v našem primeru ne gre za samostojno delo, ampak smo si pri pisanju 
pomagali s povzemanjem spoznanj drugih avtorjev. Knjižna dela in članki so bili 
pridobljeni iz knjižnice, v večji meri pa smo si pomagali z internetom, kjer smo brskali 
predvsem po spletnih revijah, časopisih, nekaterih bazah podatkov ter po ostalih spletnih 
straneh. 
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2 ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO 
 
 

2.1 Elektronsko poslovanje1 
 
Mišljenje velike večine ljudi je, da pojem elektronsko poslovanje označuje izmenjavo 
podatkov med računalniki, vendar je takšno mišljenje zmotno in preozko. Zavedati se 
moramo, da pri elektronskem poslovanju ne gre samo za klasično izmenjavo podatkov ter 
spletno trgovino, temveč za vsa opravila v okviru določenih poslovnih dejavnosti pri 
katerih potrebujemo računalniške aplikacije in računalniška omrežja (internet).  
 
Elektronsko poslovanje tako obsega: 
 

• elektronsko bančništvo, 
• elektronsko trženje,  
• elektronsko trgovanje,  
• spletno trgovino,  
• svetovanje na daljavo,  
• elektronsko zavarovalništvo, 
• računalniško podprto skupinsko delo,  
• delo na daljavo,  
• pouk na daljavo,  
• elektronske avkcije in podobno. 

 
Pri opredeljevanju elektronskega poslovanja bomo težko naleteli na eno samo definicijo, 
zato bomo v nadaljevanju omenili še nekatere druge. 
 
Evropska komisija meni, da je elektronsko poslovanje tisto poslovanje, pri katerem stranke 
delujejo elektronsko. To pomeni, da med obema strankama ni neposrednega fizičnega 
stika. 
 
Komisija Združenih narodov za mednarodno gospodarsko pravo (UNCITRAL) poudarja, 
da je takšna definicija preozka ter meni, da je elektronsko poslovanje alternativa vsem 
papirnim metodam komunikacije in hranjenja informacij. 
 
Electronic Commerce Association opredeljuje elektronsko poslovanje kot obliko poslovne 
ali administrativne transakcije oz. izmenjave informacij z uporabo kakršnekoli 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 

                                                 
 
1 Povzeto po: Jerman-Blažič 2001, 1289. 
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Najširša definicija elektronskega poslovanja vključuje uporabo vseh oblik informacijske in 
komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih. Takšne so trgovinske, proizvodne in 
storitvene organizacije pa tudi ponudniki informacij, potrošniki in državna uprava. 
 
 
Subjekti elektronskega poslovanja 
 
V literaturi so se na področju elektronskega poslovanja oblikovale tri vrste poslovanja 
glede na interakcijo subjektov: 
 

• podjetje - podjetje (B2B). Različne raziskave so pokazale, da elektronsko 
poslovanje med podjetji zajema najobsežnejši del elektronskega poslovanja. 
B2B povezava zajema vzpostavljanje povezav med prodajalci na drobno in 
dobavitelji, elektronsko bančništvo ter sodelovanje na skupnih projektih. 

 
• podjetje - potrošnik (B2C). Gre za elektronsko poslovanje med podjetji in 

končnimi uporabniki, pri čemer podjetja komunicirajo s potrošniki preko 
internetnih spletnih strani. Potrošniki lahko veliko opravil opravijo prek svojega 
osebnega računalnika: internetno bančništvo, nakupovanje, izobraževanje in 
celo delo. 

 
• javna in državna uprava - javnost in ljudstvo (tako podjetja kot 

posamezniki). Pri tovrstnem poslovanju državna uprava posluje s podjetji 
(registracija vozil, pobiranje davčnih napovedi, javne nabave itd.) in prebivalci. 
Slednje je eno najzahtevnejših področij, ker zahteva lokalni dostop do teh 
storitev vsem državljanom in članom skupnosti. 

 
Iz omenjenega lahko zaključimo, da gre pri elektronskem bančništvu oz. natančneje pri 
internetnem bančništvu za elektronsko poslovanje na relacijah podjetje – podjetje in 
podjetje- potrošnik. Banka (podjetje 1) ponuja internetno bančništvo za pravne osebe 
(podjetje 2) in za fizične osebe (potrošnik). 
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2.2 Opredelitev elektronskega bančništva 
 
Elektronsko bančništvo je pojem, ki označuje vsako bančno aktivnost izvedeno s pomočjo 
enega izmed elektronskih medijev. Ti vključujejo bančne avtomate, bančne kioske, 
internetno bančništvo, telefonsko bančništvo itd.  Te elektronske poti je mogoče 
uporabljati za plačevanje računov, dvigovanje gotovine in še marsikaj drugega (Več o 
storitvah elektronskega bančništva v naslednjem poglavju) (Benton E. Gup. 2003, 131). 
 
Glede začetkov elektronskega bančništva pravi Lukman (2008) takole: »Zametki 
elektronskega bančništva segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so za 
komunikacijo med komitenti in banko uporabljali storitve videoteksta. Prvič je bila takšna 
rešitev predstavljena leta 1981 v New Yorku, zaradi nepriljubljenosti tehnologije pa ni 
nikoli zares zaživela. Prvi tako imenovani internetni finančni sistem je leta 1994 
predstavila banka Stanford Federal Credit Union l, od takrat pa je e-bančništvo v stalnem 
porastu.« 
 
Elektronsko bančništvo se je pojavilo že pred splošno razširjenostjo interneta.  
Telefonske bančne storitve pa so bile ena izmed prvih oblik elektronskega poslovanja,  
kasneje pa so banke razvile programe, ki so omogočali priklop na bančni strežnik  
neposredno prek telefonske linije (Klajnščak 1999b, 6). 
 

2.3 Storitve elektronskega bančništva 
 
Storitve elektronskega bančništva se v Sloveniji bistveno ne razlikujejo od storitev, ki so 
na voljo drugod po svetu. Dejstvo je, da se te storitve uporabljajo večinoma za izvajanje 
plačilnega prometa. Z gotovostjo pa lahko pričakujemo, da se bodo kmalu oz. so se že 
pojavile nove storitve spletnih bank. Te nam omogočajo, da preko interneta  najemamo 
kredite, poslujemo z vrednostnimi papirji in vežemo svoja sredstva (Gosar 2002, 33). 
 
 

2.3.1 Internetno bančništvo 

 
Gre za tako imenovan pojav »virtualnih bank«, kjer banka s komitenti posluje le preko 
spleta. Trg Evropske unije pa ponuja veliko razvojnih možnosti za spletne banke, saj bodo 
te lahko tako brez večjih ovir poslovale z rezidenti drugih držav. Pri tem ne bodo imele 
koristi samo banke ampak tudi komitenti, ki bodo lažje primerjali ponudbe različnih bank 
in se tako odločili za njim najugodnejšo, lahko tudi tujo banko. Dejstvo je, da uporabniki 
spletnih storitev poslujejo z banko ceneje. Že leta 2002 je bilo znano, da ena transakcija, ki 
je bila opravljena v sami poslovalnici stane 1$, malo cenejša je bila storitev opravljena 
preko telefona in je znašala 0,6$. Občutno cenejša pa je bila transakcija opravljena preko 
spleta, saj je ta znašala le 0,02$. Če izhajamo iz cenovnih razlogov, lahko rečemo, da je 
internetno bančništvo precej razširjeno ter da se bo v prihodnosti zanj odločalo vse več 
tistih, ki ga do sedaj še niso uporabljali (Gosar 2002, 33). 
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V spodnji tabeli je navedenih  pet slovenskih bank in njihove cene za navadno transakcijo, 
kot je na primer plačilo položnice. Iz tabele je razvidno, da nas največ stane, če svoje 
finančne obveznosti poravnamo na bančnem okencu, pri tem pa cena variira od banke do 
banke. Nekoliko cenejše je poslovanje preko telefonskega bančništva, vendar se uporabniki 
tega redkeje poslužujejo, saj je pri uporabi internetnega bančništva prihranek bistveno 
večji. 
 
Tabela 1: Cenik navadne transakcije v domači valuti 

Banka/Spletna 
banka 

Preko bančnega 
okenca 

Preko telefonskega 
bančništva 

Preko internetnega 
bančništva 

Abanka Vipa 
d.d./Abanet 

1,71€ / 0,31€ 

Banka Celje 
d.d./Klik NLB 

1,59€ 0,93€ 0,31€ 

NKBM/Bank@Net 1,50€ / 0,29€ 
NLB d.d./Klik NLB 1,80€ 1,10€ 0,33€ 
SKB/SKB NET 1,75€ 0,72€ 0,27€ 

Vir: Spletne strani navedenih bank2 
  
 

2.3.2 Mobilno bančništvo 

 
Prva funkcija mobilnega telefona je prav gotovo govorna komunikacija, vendar se ta 
naprava vse pogosteje uporablja tudi kot plačilno sredstvo. Podjetje Mobitel je v Sloveniji 
prvo podjetje, ki je z Moneto dalo mobilnemu telefonu novi pomen.  
 
Moneto lahko koristijo Mobitelovi uporabniki ter komitenti Nove kreditne banke Maribor. 
Po podatkih Mobitela se z mobilnim telefonom največkrat plačujejo storitve v gostinstvu 
(McDonaldsove restavracije), pomemben del plačil prihaja tudi z Vrhovnega sodišča (za 
vpoglede v zemljiško knjigo), Športne loterije in Cankarjevega doma. Tovrstna plačila so 
še zabeležena pri uporabi Coca-Cola avtomatov, pri vožnjah s taksijem in v trgovinah. 
Veliko presenečenje pa je, da se mobilni telefon velikokrat uporablja kot plačilno sredstvo 
pri dostavi hrane na dom. 
 
Mobitel meni, da je to vrstno plačevanje z mobilnim telefonom popolnoma varno. Skupaj z 
ostalimi operaterji v združenju GSM Association pa si neprestano izmenjujejo informacije 
o dogodkih in ukrepih za povečanje odpornosti omrežja. 
 

                                                 
 
2 Dostopno na: http://www.banka-celje.si/vsebina/osebneFinance/tarifaFO.pdf 
http://www.nlb.si/doc/NLB-portal/storitve_za_prebivalstvo/tarifa/OR_stroski_dec08.pdf 
http://www.skb.si/data/doc/pdf/cenik-fo.pdf 
http://www.nkbm.si/downloadfile.aspx?fileid=1000 
http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=920 
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Do sedaj Moneto uporablja več fizičnih kot pravnih oseb, čeprav ta kratica omogoča 
ločevanje poslovnih in zasebnih stroškov nakupov opravljenih z istega mobilnega telefona 
oz. iste  SIM kartice (Vučić 2005, 67). 
 
SKB Banka pa je prva banka v Sloveniji, ki je uvedla mobilno bančništvo za stranke po 
tehnologiji WAP. Stranke lahko prek svojih prenosnih telefonov WAP izvajajo vpogled v 
stanja in promet na njihovem bančnem računu in pa tudi druge transakcijske storitve. 
Rešitev za varno mobilno poslovanje je zasnovalo podjetje Zaslon na temelju integralnega 
sistema elektronskega bančništva (SEB). Rešitev mobilnega bančništva SKB Banke temelji 
na uporabi protokola WAP 3, ki združuje spletne tehnologije s sodobnimi omrežji.   
 
 Ključni pogoj za uvajanje mobilnega in elektronskega poslovanja je varno opravljanje 
finančnih transakcij. Zato je Zaslon skupaj s strokovnjaki SKB Banke varno uporabo 
mobilnega bančništva zagotovil s karticami za enkratna gesla ActiveCard, ki so na voljo že 
od leta 1997 (Monitor, 2000). 
 
 

2.3.3 Telefonsko bančništvo 

 
Telefonsko bančništvo je ena izmed oblik oddaljenega oziroma virtualnega bančništva. 
Omogoča izvedbo bančnih storitev preko telekomunikacijske naprave kot je telefon s 
tonskim izborom telefonskih številk. Stranka izvede bančno transakcijo s pomočjo 
telefona, ta pa je povezan z avtomatskim sistemom oz. odzivnikom v banki. Telefonsko 
bančništvo ponuja skoraj enake možnosti kot bankomat razen dvigovanja in nakazovanja 
denarja. Preko telefona lahko preverimo stanje na našem računu, izvajamo transakcije med 
transakcijskimi računi in plačujemo račune (SCN Education B. V. 2001, 138). Poleg 
omenjanih storitev, telefonsko bančništvo še ponuja: 
 

• nakazila v tujino, 
• vezave v domači in tuji valuti, 
• naročilo čekovnih blanketov po transakcijskem računu, 
• naročilo potovalnih čekov, 
• posredovanje vloge za dovoljeno prekoračitev sredstev – limita, 
• posredovanje vloge za izdajo plačilnih kartic in 
• naročilo izpisa prometa na računu (Banka Celje, 2009). 

 
Telefonsko bančništvo daje koristi tako uporabnikom kot tudi bankam samim. Uporabniki 
lahko s pomočjo telefona dostopajo do bančnih storitev 24 ur na dan, uporaba telefonskega 
bančništva je zelo priročna, prihranek časa pa je ogromen. Po izračunih bank so stroški 
telefonskega bančništva veliko nižji od stroškov opravljenih storitev v banki sami. Kljub 
nekaterim prednostim pa se glede telefonskega bančništva pojavljajo tudi slabosti. Pri 
telefonskem bančništvu ni zabeležen velik odstotek uporabnikov, saj imajo ti na voljo 
veliko drugih, cenejših ter učinkovitejših poti sodobnega elektronskega bančništva (SCN 
Education B. V. 2001, 138-139). 

                                                 
 
3 WAP-Wireless Application Protocol 
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Kot smo že povedali, s pomočjo telefonskega bančništva ni mogoče dvigovati denarja in 
ravno to je mogoče največji razlog, zaradi katerega se malo uporabnikov odloči zanj. Drugi 
razlog za nizko odzivnost uporabnikov na telefonsko bančništvo je prav gotovo v premalo 
marketinških aktivnosti s stani bank samih. Ne smemo pa pozabiti povedati, da še vedno 
veliko komitentov ne zaupa svojih prihrankov modernim elektronskim potem med katerimi 
je tudi telefonsko bančništvo (SCN Education B. V. 2001, 139). 
 
 

2.3.4 Bankomati 

 
Bankomat je računalniško komunikacijska naprava, ki komitentom finančne ustanove 
(banke) nudi dostop do njihovega tekočega računa 24 ur na dan in to kar na javnem 
prostoru. Za uporabo bankomata je potrebna samo plastična pametna kartica s čipom, ki jo 
izda banka ter osebna identifikacijska številka (PIN). 
 
Prvi bankomat je leta 1939  v mestu New York City oblikoval Luther George Simjian, 
vendar so ga po šestih mesecih bili prisiljeni odstraniti, saj ga ljudje enostavno niso 
sprejeli. Po tem je bil razvoj bankomatov zaustavljen za več kot 25 let, saj se je prvi 
elektronski bankomat pojavil šele leta 1967. Pravi bankomati imenovani »Cashpoint« so  
imeli podobne funkcije kot jih imajo današnji bankomati, njihov obstoj pa v Veliki 
Britaniji beležijo vse od leta 1973 dalje (Wikipedija, 2009).  
 
Uporabniki bankomatov lahko s pomočjo te naprave dostopajo do svojih računov ter tako 
dvigujejo svoj denar, preverijo stanje na svojem računu in celo kupijo kartico za napolnitev 
svojega mobilnega telefona (Wikipedija, 2009). Pojavljajo pa se tudi nove storitve, ki jih 
omogočajo bankomati, to so: plačilo posebnih položnic, možen je polog evrskih in večino  
tujih bankovcev, lahko zamenjate osebno identifikacijsko številko (PIN) za kartico BA in 
Maestro, do gotovine in vpogleda v stanje pa lahko pridejo tudi imetniki mednarodnih 
kartic MasterCard in Visa (NLB, 2009). 
 
S pojavom bankomatov so banke razbremenile svoje uslužbence, saj jim ni bilo več 
potrebno opravljati zamudnih in monotonih funkcij kot sta dvigovanje in polog gotovine na 
račune komitentov. Uporabniki pa lahko dostopajo do denarja 24 ur na dan tudi, ko se 
banke že zaprejo (SCN Education B. V. 2001, 139). 
 
 

2.3.5 Bančni kioski 

 
Bančni kiosk je popolnoma avtomatiziran bančni center v katerega so postavljeni 
informacijski terminali in bančni avtomati. V takem kiosku ne boste našli bančnega osebja, 
za uporabo pa morate biti imetnik bančne kartice. Bančni kioski so ponavadi postavljeni na 
takšni mestih, kjer se nahaja veliko ljudi na enkrat, npr. trgovski centri in pa pisarniški 
kompleksi (SCN Education B. V. 2001, 140). 
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Pojav bančnih kioskov je prav gotovo dobrodošel, saj bo to odlično nadomestilo za bančna 
okenca, kar pomeni precejšnjo razbremenitev za banke. Naj še omenimo, da bančni kioski  
ponujajo dosti več storitev kot jih bankomat sam. Razlika med bankomati in bančnimi 
kioski je v tem, da so kioski v Sloveniji povezani predvsem z negotovinskim poslovanjem 
in imajo predvsem informativno in storitveno vlogo. Uporabnikom so na voljo informacije 
iz bančne ponudbe, kot so tečajni listi, pogoji varčevanja in kreditiranja, dogajanje na borzi 
vrednostnih papirjev in podobno. Vse informacije si je po želji možno tudi natisniti. V 
takšnem kiosku je možno tudi opravljanje storitev za katere banka lahko zaračuna 
provizijo. Stroški storitev opravljenih na samopostrežnih terminalih so bistveno manjši. 
Takšne storitve so lahko vloge za odprtje računa, prošnje za odobritev posojila, naročanje 
in tiskanje čekov ter izpiskov (Horvat, 2001). 
 
Kioski Nove Ljubljanske banke so opremljeni z velikim zaslonom, občutljivim na dotik, s 
stereo zvočniki, s tipkovnico iz nerjavečega jekla in čitalnikom za magnetne kartice in 
kartice s čipom. Šest takšnih kioskov je opremljenih s tiskalnikom za papir formata A4, 
kjer si lahko natisnete bančni izpisek, z videokonferenčnim paketom ter s telefonsko 
slušalko in video kamero za povezavo s klicnim centrom. Uporabniki lahko v takšnih 
kioskih tudi sedijo, za to so primerni za invalide oz. za tiste, ki imajo dolgotrajne opravke. 
Za informacijsko-storitvene kioske so se v NLB odločili predvsem zaradi mnenja, da je 
število bankomatov premajhno tako kot tudi obseg njihovih storitev. S to ugotovitvijo se 
strinjajo tudi nekatere ostale Slovenske banke, za to že iščejo primerne rešitve tega 
problema (Horvat, 2001). 
 
 

2.3.6 Plačilne kartice 

 
Plačilne kartice imenovane tudi plastični denar se v svetu pojavijo že kar zgodaj in sicer 
leta 1950. Zaradi njihovih številnih prednosti, število izdanih plačilnih kartic nenehno 
narašča. V Sloveniji beležimo začetek njihove uporabe  že tam nekje v 60. letih, resničen 
razmah pa so doživele, ko so na trgu začeli delovati tudi domači izdajatelji in ponudniki 
kartic (mojdenar.com, 2001). 
  
Čar poslovanja s karticami je v tem, da nam omogočajo poravnavanje obveznosti brez 
uporabe gotovine. V denarnici nam ni potrebno imeti velikih količin denarja, drobiž se 
nam ne potika po vseh kotičkih pa tudi dostop do gotovine nam je na voljo 24 ur na dan. 
Plačilne kartice imajo različne funkcije. Z nekaterimi je mogoče nakupovati, dvigovati 
gotovino tudi ko na svojem računu nimamo več dovolj sredstev, druge pa spet omogočajo, 
da na preprost način najamemo kredit. 
 
Ločimo več vrst plačilnih kartic, ki pa jih razvrščamo po različnih kriterijih. 
 
 
 
Glede na izdajatelja razlikujemo: 
 

• bančne kartice - izdajatelji so banke, 
• podjetniške kartice - izdajatelji so večja trgovska podjetja, 
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• partnerske kartice - izdajatelji so podjetja v sodelovanju z bankami (Merkur, 
Delo, Adria Airways) in 

• licenčne kartice - izdajatelji so podjetja ali banke v sodelovanju s podjetji v 
tujini, ki so nosilci kartic (Visa, Mastercard, itd.). 

 
 
 
 
Glede na funkcijo pa razlikujemo: 
 

• predplačne kartice - kupimo jih v naprej, po uporabi pa zavržemo (telefonske 
kartice ter kartice za polnitev mobilnega telefona), 

• debetne kartice - kartica je vezana na transakcijski račun, obremenitev računa 
pa je takojšnja (BA in Maestro krtici), 

• kreditne kartice oz. kartice z odloženim nakupom - izdajatelj kartice nas 
obremeni s stroški nakupov oz. dvigi gotovine samo enkrat v mesecu, do plačila 
pa nas izdajatelj kreditira (Activa, Visa, Diners Club kartice) in 

• posojilne kartice – izdajatelji (banke/podjetja) nam z njimi omogočajo nakupe 
ali porabo gotovine na obročno odplačevanje (posojilna Karanta in Visa). 

 
Danes je večina plačilnih kartic kombiniranih, saj je v njih združenih več različnih funkcij 
(mojdenar.com, 2001). 
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3 INTERNETNO BANČNIŠTVO 
 
 

3.1 Pojem internetnega bančništva 
 
Dejstvo je, da lahko prihranimo precej časa, če svoje finančne transakcije opravimo kar 
preko interneta. S pomočjo računalnika je tako rekoč mogoče opraviti vse, npr. plačevati in 
prejemati račune, trgovati z delnicami in še marsikaj drugega. V ta namen imamo poleg 
internetnega bančništva na voljo tudi mobilne telefone, dlančnike pa tudi druge brezžične 
naprave (Microsoft 2004b). 
 
Elektronsko bančništvo se ni razvilo hkrati z internetom in prav tako ne internetno 
bančništvo. Vsekakor pa se je internet izkazal kot povsem primeren kanal oz. 
komunikacijsko sredstvo komuniciranja med komitenti in banko. Internetno bančništvo je 
tako postalo ena izmed poti elektronskega bančništva, ki poteka preko interneta s pomočjo 
osebnega računalnika (Gosar 2002, 32). 
 
V različni literaturi se pojavljajo različni izrazi kot so elektronsko bančništvo, domače 
bančništvo, online bančništvo, PC bančništvo in spletno bančništvo. Ti izrazi pa 
poimenujejo en in isti proizvod in to je internetno bančništvo. Ko beremo tujo literaturo 
moramo biti še posebej pozorni na izraz elektronsko bančništvo, saj gre v večini primerov 
za internetno bančništvo, ki je le delček tako imenovanega elektronskega bančništva (SCN 
Education B. V. 2001, 19). 
 
Internetno bančništvo je ena izmed storitev elektronskega bančništva, pomeni pa 
opravljanje bančnih poslov doma preko interneta. Spletne banke so ponavadi kar 
tradicionalne banke, ki ponujajo internetno bančništvo, čeprav v svetu že obstajajo popolne 
spletne banke, kjer ni njihove fizične prisotnosti. Z uporabo internetnega bančništva lahko 
uporabniki dobijo natančen vpogled v stanje na svojem računu, plačujejo račune ter 
izvajajo različne transakcije. Nekatere banke pa celo omogočajo najemanje kreditov preko 
spleta (InvestorWords 1997-2008). 
 
Dejstvo je, da število uporabnikov internetnega bančništva raste iz dneva v dan. Po 
raziskavah Evropske Unije je že leta 1999  storitve internetnega bančništva uporabljalo 5% 
uporabnikov interneta, do leta 2001 pa je ta odstotek narasel na 17% (Gosar 2002, 32). 
Statistični Urad Republike Slovenije podaja podatke za 1. četrtletje v letu 2008 in trdi, da 
je v Sloveniji v tem obdobju 20% uporabnikov interneta starih od 10 do 74 let uporabljalo 
storitve internetnega bančništva. 
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Graf 1: Namen uporabe internetna v Sloveniji, 1. četrtletje 2008  

 
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije, dostopno na: 
http://209.85.129.132/search?q=cache:H6Va7t35uC0J:www.stat.si/novica_prikazi.aspx%3
Fid%3D1907+statistika+uporabe+internetnega+ban%C4%8Dni%C5%A1tva&hl=sl&ct=cl
nk&cd=4&gl=si&client=firefox-a. 
 
 
Slovenske banke ponujajo internetno bančništvo pravnim in fizičnim osebam. Sisteme za 
spletno poslovanje so banke kupile od za to posebej specializiranih ponudnikov. Pri nas sta 
se na tem področju najbolj specializirali dve podjetji; Halcom Informatika in Zaslon. Ti 
dve podjetji ponujata rešitve za internetno bančništvo tudi v tujini, od koder sta prejeli kar 
precejšnje število naročil (Gosar 2002, 32). 

 V internetnem bančništvu so prav gotovo še velike priložnosti, saj različne raziskave 
kažejo, da internetno bančništvo še ni dovolj izkoriščeno. Odpirajo se številne priložnosti 
tako  za banke kot tudi za njihove stranke, še posebej veliko možnosti pa je odprtih za 
podjetja (Raiffeisen Bank, 2007). 

Institut za internetno trženje iz Nemčije ProfNet je raziskoval svetovne banke ter ugotovil, 
da sicer uspešno uporabljajo internet, vendar jim pri tem še vedno primanjkuje internetnih 
strategij. Raziskava je pokazala, da so najboljše spletne strani ameriških bank, medtem ko 
se slovenske banke s svojimi spletnimi stranmi med 183 državami uvrščajo šele na 46. 
mesto. 

Priročnost in enostavnost bančnega poslovanja prek interneta bi morala biti dva odločilna 
razloga zaradi katerih bi se številna podjetja morala odločati za poslovanje z banko preko 
internetnega bančništva. Kljub temu, da številni podjetniki uporabljajo internet, se jih je le 
petina odločila aktivno uporabljati storitev internetno bančništvo, še manj pa jih prek spleta 
plačuje svoje račune. 

Nasprotno pa kaže raziskava hiše Edgar Dunn & Co., saj menijo, da je ta odstotek nekoliko 
višji. Med anketiranimi podjetji jih več kot polovica uporablja internetno bančništvo, od 
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teh pa polovica na ta način plačuje račune, dobro četrtino pa tovrstna bančna storitev sploh 
ne zanima. Analitiki predvidevajo, da izhaja majhno zanimanje podjetij za internetno 
bančništvo iz nezaupanja v varnost poslovanja prek svetovnega spleta (Raiffeisen Bank, 
2007). 

 

3.1.1 Metode internetnega bančništva 

 
Poznamo tri metode s katerimi lahko dostopamo do internetnega bančništva. Te metode so:  
 

• Na internetu osnovano internetno bančništvo. Do informacij transakcijskega 
računa dostopamo preko spletne strani banke, ki ponuja internetno bančništvo. 
Pri tem uporabljamo modem in standardni spletni brskalnik, kot sta Internet 
Explorer ter Netscape Navigator (SCN Education B. V. 2001, 19). 

 
• Na programski opremi banke osnovano internetno bančništvo. Banka 

uporabniku proti doplačilu zagotovi primerno programsko opremo, ki si jo ta 
instalira na svoj osebni računalnik. Ta programska oprema omogoča povezavo 
uporabnika z banko preko varne mreže.  Prednost tega načina je, da uporabnik 
posluje direktno z banko, namesto da bi to počel preko interneta (SCN 
Education B. V. 2001, 19). 

 
• Na programski opremi za osebne finance zasnovano internetno 

bančništvo. Programska oprema kot sta na primer Quicken in Microsoft Money 
omogoča izmenjavo finančnih informacij med uporabnikom in njegovo banko. 
Programska oprema poveže uporabnika z bančnim računalnikom preko 
interneta ter posreduje finančne informacije z njegovega računa. Mnoge banke 
prevzamejo programsko opremo vodilnih proizvajalcev, kot sta Intuit in 
Microsoft, da bi bil njihov sistem primerljiv z drugimi bankami (SCN 
Education B. V. 2001, 20). 

 
 

3.2 Razvoj internetnega bančništva 
 
 
Razvoj internetnega bančništva v svetu 
 
Internetno bančništvo, ki temelji na uporabi osebnega računalnika in seveda interneta, se je 
začelo v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih. Banke  so za mesečno 
pristopnino ponujale storitve, ki so vključevale vpogled v stanje na računu, transakcije med 
računi in plačilo računov. Vsi napori, ki so bili vloženi v promocijo teh storitev, niso 
dosegli večjega števila uporabnikov, saj je bilo mesečno plačilo za uporabo te storitve 
dokaj visoko, storitev pa je imela številne pomanjkljivosti kot so počasen odzivni čas, 
zapleteni dostopni postopki in kar je naj pomembnejše zelo nizko stopnjo zanesljivosti 
(Fight 2002, 24). 
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Prvo pravo internetno bančništvo se je pojavilo najprej v skandinavskih državah leta 1995.  
Prva banka, ki je začela s poslovanjem prek spleta je bila Security First Network Bank 
(SFNB) iz Atlante v ZDA. Cilj prvih bank, ki so začele z internetnim bančništvom, je bil, 
da znižajo svoje transakcijske stroške; stroške zbiranja, shranjevanj, obdelave in prenosa 
informacij. Prvi izračuni so tako pokazali, da je transakcija izvedena s pomočjo 
internetnega bančništva bistveno cenejša kot pa tista, ki je opravljena na bančnem okencu. 
Razlog tiči v tem, da v ceno spletnega bančništva ni potrebno vnesti stroškov bančnega 
uslužbenca, ki sedi za bančnim okencem, stroškov papirja ter poštnega pošiljanja (Oman 
2002, 17-18). 
 
Ker hočejo banke pritegniti kar največ uporabnikov internetnega bančništva, se morajo 
odločiti za pravilno strategijo. V ta namen večina bank v tujini opravlja storitev  
internetnega bančništva prek banke hčere oz. podružnice, ki je pravna oseba. Obstaja 
dilema glede tega ali je boljše ustanoviti ločeno internetno banko, ki nima istega imena kot 
fizično obstoječa banka ali pa naj bo spletna banka le še ena izmed storitev banke. Za to 
banke v svetu uvajajo internetno bančništvo na več načinov:  
 

• Pri čistem internetnem bančništvu je banka mati popolnoma ločena od svoje 
internetne banke. 

• Pri On-line hibridih banke razširijo svojo blagovno znamko na mrežo (npr. 
bankamerica.com), s tem dosežejo, da je ime internetne banke prepoznavno ter 
povezano z imenom klasične banke. Ugled fizično obstoječe banke se tako prenese 
tudi na spletno banko. 

• Pri On-line povezavah banka poveča bazo svojih uporabnikov tudi s povezavo s 
telekom podjetjem ali ponudnikom internetnih storitev. 

• Pri tihih partnerstvih banke postanejo tihi partnerji, ki lahko zagotovijo storitve 
procesiranja storitev transakcij drugi ustanovi in ji tako omogočijo, da odpre banko 
(Oman 2002, 19). 

 
 
Internetno bančništvo  v Sloveniji 

Internetno bančništvo je pri nas v letih od 2000 do 2003 hitro raslo, še posebej zaradi 
ukinitve Agencije za plačilni promet (APP) v letu 2000. Od tega trenutka dalje so morala 
vsa podjetja preiti na finančno poslovanje prek poslovnih bank. Tako se je za banke 
pojavila priložnost, da uvedejo e-poslovanje, za njihove stranke pa možnost prenosa 
“digitalnega bančnega okenca” v podjetje oziroma dom. Pričakovati je bilo, da se bodo za 
spletno bančništvo najprej odločila velika podjetja (več kot 97% do decembra 2002). Pri 
manjših podjetjih je v istem letu zabeležena okoli 83% uporaba internetnega bančništva, v 
mikro podjetjih pa takrat še sploh niso razmišljali o prehodu na spletno bančništvo 
(Jakupović, 2003).  

Naše banke vse ponujajo vsaj osnovne storitve e-bančništva, kot so preverjanje stanja na 
računih, plačevanje računov in nakazovanje denarja. Pogoji uporabe in ponujene storitve se 
od banke do banke bistveno ne razlikujejo. Obstaja pa kar precejšnja razlika med 
internetnim bančništvom za pravne in fizične osebe, saj se tudi potrebe obeh skupin 
uporabnikov med seboj razlikujejo. Poročilo podjetja Ipsos-Insight navaja, da je leta 2002 
kar 37% uporabnikov interneta opravilo kakšno bančno transakcijo preko interneta, kar je 
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precej več od 17% v letu 1999. Isti  vir omenja, da je kar 45% uporabnikov uporabljalo 
internetno bančništvo z namenom varčevanja  (kratkoročne in dolgoročne vezave), 10% pa 
zaradi zmanjševanja stroškov (Jakupović, 2003). 

Zaradi vedno večjih potreb strank, so tudi banke morale začeti ponujati vedno več storitev.  
Bančništvo je na svetovni ravni doživelo radikalne spremembe, med katerimi so najbolj 
pomembne povečevanje potreb uporabnikov, rast cenovnega pritiska in nove konkurenčne 
strategije. Vse bolj pomembna postaja možnost opravljanja bančnih storitev prek mobilnih 
telefonov in dlančnikov, za kar so seveda bolj primerni GPRS povezava in novi spletni 
brskalniki (Jakupović, 2003). 

 

3.3 Storitve internetnega bančništva 
 
Storitve v okviru internetnega bančništva lahko razdelimo na tri kategorije. Na širšem 
svetovnem trgu se pojavljajo trije različni tipi internetnega bančništva za katere bomo 
navedli tudi podatke o tveganju, ki nastaja pri posameznem tipu. 
 
Informacijski tip je osnovni nivo internetnega bančništva. Za ta tip je značilno, da ponuja 
informacije o bančnih produktih in storitvah na samostojnem strežniku. Tveganje je 
relativno majhno, saj tipični informacijski strežnik nima povezave s strežnikom notranjega 
bančnega omrežja. Ta nivo internetnega bančništva lahko zagotovi banka sama ali nekdo 
od zunaj. Medtem ko je tveganje za banko precej nizko, sta lahko strežnik ali spletna stran 
občutljiva na spremembe. Za to je potrebna primerna kontrola, da ne bi prišlo do 
nepooblaščenih sprememb na strežniku oziroma spletni strani banke (Comptroller’s 
Handbook, 1999). 
 
Komunikacijski tip omogoča nekakšen interakcijski odnos med bančnim sistemom in 
stranko. Ta interakcija je najverjetneje omejena na elektronsko pošto, pregledovanje 
komitentovega transakcijskega računa in prenavljanje podatkov kot so ime ter naslov. 
Tveganje je pri tej vrsti internetnega bančništva veliko višje od tveganja pri 
informacijskem tipu, saj je strežnik komunikacijskega tipa internetnega bančništva 
povezan z bančnim notranjim omrežjem. S primernimi kontrolami je mogoče nadzorovati 
ter preprečiti kakršen koli poskus vdora v notranji bančni omrežni in računalniški sistem. V 
tem okolju je tudi veliko večja možnost vdora virusov, zato je pomemben povečan nadzor 
tudi na tem področju (Comptroller’s Handbook, 1999). 
 
Transakcijski tip internetnega bančništva omogoča uporabnikom izvrševanje različnih 
transakcij, kot so  plačevanje računov, prenos sredstev itd. Tveganje je pri tem tipu 
internetnega bančništva na najvišji ravni, saj obstaja močna povezanost med strežnikom ter 
notranjim in zunanjim bančnim omrežjem. Zato je pri tem tipu zahtevana najvišja raven 
kontrole za zagotavljanje varnosti (Comptroller’s Handbook, 1999). 
 
 
Internetno bančništvo je hiter, stroškovno učinkovit, preprost in relativno varen način, ki 
omogoča svojim uporabnikom, da preko spletne strani banke opravljajo bančne posle. 
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Uporabnikom internetnega bančništva so na voljo naslednje storitve (Commonwealth Bank 
of Australia. 2007): 
 

• vpogled v izvedene transakcije s pomočjo internetnega bančništva ter v trenutno 
stanje na računu, 

• vpogled v zgodovino transakcij za dve leti nazaj, ki vključuje vpogled v najeta 
posojila, hipoteke in kreditne kartice, 

• prenos sredstev med računi, kar vključuje transakcije med varčevalnimi računi, 
računi kreditnih kartic, kreditnimi in hipotekarnimi računi, 

• opravljanje transakcij med računi uporabnikov internetnega bančništva ne glede na 
banko, 

• nastavitve, ki omogočajo vsakomesečna plačila na isti dan in na isti račun, izvajajo 
pa se samodejno, 

• plačevanje računov, 
• najemanje kreditov (SCN Education B. V. 2001, 20), 
• pregledovanje stanja najetih kreditov (SCN Education B. V. 2001, 20), 
• pregledovanje plačanih računov, 
• mednarodne transakcije, 
• trgovanje z delnicami oziroma z drugimi oblikami vlaganj (SCN Education B. V. 

2001, 20), 
• prenašanje podatkov o računu v program za osebne finance (SCN Education B. V. 

2001, 20) in 
• sprememba gesla, naslova in kontaktnih podatkov na spletu. 
 
 

3.4 Prednosti in slabosti internetnega bančništva 
 
Internetno bančništvo postaja vedno bolj pomembno za večje število uporabnikov med 
katerimi najdemo poslovneže, popotnike pa tudi študente. Zaradi priročnosti, ki jo nudi 
internetno bančništvo, se vedno več ljudi odloča zanj. To pa je že ena izmed prednosti 
internetnega bančništva, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 
 
Prednosti internetnega bančništva4 
 
Priročnost internetnega bančništva v primerjavi s klasično banko je neprecenljiva, saj 
lahko uporabnik spletne banke koristi bančne storitve kar preko interneta in to med tem, ko 
doma sedi v udobnem naslonjaču. S pomočjo osebnega ali prenosnega računalnika je 
mogoče opraviti več finančnih transakcij s samo nekaj kliki. Sploh ni več potrebno vstati in 
se odpeljati do banke ter na roko izpolnjevati različne naloge za izvedbo naj različnejših 
transakcij. 
 
Vsakodnevni 24 urni dostop nam omogoča uporabo bančnih storitev tudi takrat, ko se vse 
banke že zaprejo. Znano je, da lahko s pomočjo internetnega bančništva opravimo 95 

                                                 
 
4 Povzeto po: Web Internet Banking  2008a. 
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odstotkov svojih obveznosti. Poleg tega, da lahko dostopamo do informacij o stanju na 
svojem računu, lahko tudi plačujemo račune, prenašamo denarna sredstva iz računa na 
račun in še marsikaj drugega.  
 
Uporabniki internetnega bančništva učinkovito zmanjšujejo stroške ter si povečajo 
prihranke. Večina bank zaračunava veliko manj za transakcije narejene preko internetnega 
bančništva, kot pa če se oglasimo na banki in stopimo do bančnega okenca. Z internetnim 
bančništvom je uporabniku na voljo tudi več storitev kot jih je sicer v klasičnih bankah. 
Torej poleg zmanjševanja stroškov bančnih storitev, uporabnik prihrani tudi pri denarju in 
bencinu, saj ni več potrebe, da se odpelje v banko. 
 
Varnost  in zanesljivost je prva skrb bank, ki ponujajo spletne storitve. Te skušajo z 
najvišjo stopnjo varnosti zavarovati svoje uporabnike. Uporabljajo najnovejšo enkripcijsko 
tehnologijo z namenom preprečevanja zlo namernih aktivnosti kot so phishing5, kraja 
denarja in osebnih podatkov. Kljub temu pa mora v večji meri za večjo varnost poskrbeti 
kar sam uporabnik (več na to temo lahko preberete v poglavju 6.3.2). 
 
Iznajdljivi uporabniki, lahko z malo truda poiščejo spletno banko, ki ponuja višje obrestne 
mere6, kot jih ponujajo klasične banke. To zmorejo le banke z nizkimi stroški. 
 
Kljub navedenim prednostim internetnega bančništva, je potreben tehten premislek pri 
izbiri banke, ki ponuja spletno bančništvo. Potrebno je preučiti sloves banke o čemer se 
bomo podrobneje seznanili v naslednjem poglavju. 
 
 
Slabosti internetnega bančništva7 
 
Nedvomno so pozitivne strani internetnega bančništva na marsikoga naredile velik vtis, saj 
ga s pridom uporabljajo tako fizične kot pravne osebe. Kljub temu pa se še vedno veliko 
ljudi ne odloča za poslovanje z banko preko interneta, saj internetno bančništvo s sabo 
prinaša še vedno veliko slabosti. 
 
Ena izmed slabosti je prav gotovo brezosebnost, saj pri izvajanju transakcij preko 
internetnega bančništva nismo v stiku z nobeno osebo v banki. Torej tukaj ni nobene 
osebe, ki bi sprejemala in dajala naš denar. Za tiste, ki so jim ljubše osebne storitve, 
internetno bančništvo pač ni najboljša izbira. 
 
Pomanjkanje zaupanja v internet marsikaterega uporabnika odvrne od misli, da bi s 
klasičnega bančništva prešel na internetno bančništvo. Nekateri še po tem, ko izvedejo 
transakcijo, razmišljajo ali so kliknili na pravi gumb ali ne. Prepriča jih šele natisnjeno 
potrdilo o izvedbi transakcije oz. bančni izpisek. 
 
Mnogi se izogibajo uporabi internetnega bančništva zaradi številnih goljufij, ki se 
pojavljajo na internetu. To naj ne bi bil problem, saj banke veliko naredijo za varnost 
                                                 
 
5 Podrobnejšo obrazložitev navajamo v petem poglavju. 
6 To je značilno bolj za banke po svetu, kot pa za banke v Sloveniji. 
7 Povzeto po: Web Internet Banking 2008b. 
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svojih uporabnikov spletnega bančništva. Ker cenijo svoje stranke uporabljajo vedno naj 
bolj napredno varnostno tehnologijo s katero zaščitijo svoje spletne strani. 
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4 VARNOST SISTEMOV INTERNETNEGA BANČNIŠTVA 
 
 

4.1 Varnost internetnega bančništva 
 
Finančne transakcije preko interneta vsekakor pomenijo prihranek časa, saj lahko vse 
obveznosti, za katere smo prej morali v banko, opravimo kar s pomočjo računalnika. Poleg 
računalnika so se za ta isti namen začele pojavljati tudi druge brezžične naprave kot sta na 
primer mobilni telefon in dlančnik. Vse to pa se nam zdi tako idealno, da nemalokrat 
pozabljamo na varnost, ko v splet pošiljamo podatke o finančnem stanju, naložbah ter 
podatke o življenjskih prihrankih. Zato v nadaljevanju podajamo nekaj namigov kako 
lahko naše internetno bančništvo naredimo bolj varno in zanesljivo (Microsoft, 2004b). 
 
 

4.1.1 Sloves finančne ustanove 

 
Večina ljudi se bo pri izbiri banke, ki ponuja internetno bančništvo, prav gotovo odločilo 
za banko, katere komitenti so že vrsto let. Izbira se nanaša na lokacijo banke, saj je ta 
razmeroma blizu hkrati pa je poznavanje banke razmeroma dobro. Vendar pa naj 
opozorimo, da ponudba spletnega bančništva ni pri vseh bankah enaka (SCN Education B. 
V. 2001, 21). 
 
Preden se odločimo za uporabo katerekoli spletne banke, se moramo najprej pozanimati o 
finančnem slovesu banke, ki ponuja take spletne storitve (Microsoft, 2004b):  
 
• pozanimajte se o zanesljivosti banke oz. finančne ustanove, 
• preverite kakšna je velikost banke, 
• preverite kako dolgo že ta banka ponuja svoje storitve na internetu, 
• preverite kakšno je jamstvo banke in ali bo krila vso škodo, ki lahko nastane zaradi 

prevar pri internetnem poslovanju, 
• pozanimajte se kakšne storitve ponuja ter koliko za njih zaračunava in kakšne so 

obrestne mere, 
• dobro je imeti natisnjeno kopijo splošnih pogojev poslovanja s spletno banko iz časa 

pristopa in pa 
• dobro se je pozanimati, kaj o banki/finančni instituciji menijo druge stranke na 

primerjalnih spletnih straneh, kot je npr. Epinions.com. Čeprav na takšni strani ni 
mogoče pridobiti objektivnih dejstev o ustanovi, pa si je vseeno možno ustvariti vtis o 
njenih odnosih s strankami, reševanju pritožb itd. Na omenjeni spletni strani lahko pod 
naslovom Osebne finance dostopate do podatkov o finančni ustanovi, ki vas še posebej 
zanima. 
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4.1.2 Izjava o zasebnosti 

 
Pred pristopom si je priporočljivo ogledati izjavo o zasebnosti kajti ta vsebuje podatke o 
načinu zbiranja finančnih podatkov in o tem, kako jih podjetje namerava uporabiti. Za 
bodočega uporabnika bi bilo najboljše, če bi ta izjava bila napisana neposredno in jasno, 
ker pa so v večini primerov te izjave napisane v pravniškem jeziku, moramo skrbno paziti, 
da se ne ujamemo v past. 
 
Pogoje uporabe in zaupnosti najdete na dnu vsake spletne strani in ne samo na straneh 
bank, ki ponujajo internetno bančništvo. Takšno izjavo je mogoče najti tudi na straneh 
»Terms & Conditions« ali »Terms of Use« (Pogoji poslovanja ali Pogoji uporabe). Ko 
takšno izjavo najdete morate preveriti, če je v njej navedeno naslednje (Microsoft, 2004b): 
 

• Kakšne informacije spletna stran o vas zbira in kako jih zaščiti. V primeru da 
plačujete račune, vas bo prav gotovo zanimalo, kaj banka naredi z vašimi 
podatki in kako so internetni trezorji (zbirke podatkov) zaščiteni pred 
zlonamernimi hekerji – na primer s šifriranjem. 

• Ali je možno dostopati do shranjenih osebnih podatkov, saj naj bi vsako 
ugledno podjetje omogočilo preprosto urejanje ali brisanje napačnih podatkov. 

• Ali lahko ter na kakšen način lahko prekinete zbiranje osebnih podatkov. 
• Ali je ter kdo je odgovoren za izpolnjevanje obljubljenih meril zasebnosti. 

Kajti če ni nihče naveden kot skrbnik zagotavljanja zasebnosti, je možno da 
nihče ne nadzira izpolnjevanja tistega, kar je banka obljubila. 

 
 

4.1.3 Tehnologije povečane varnosti 

Nikoli pa ne pozabite preveriti, ali bančne storitve opravljate prek strežnika s 
tehnologijami povečane varnosti in ali uporabljate brskalnik, ki podpira 128-bitno 
šifriranje. Šifriranje finančne podatke prevede v skrivno kodo, ki je poslana v splet 
(Microsoft, 2004b). Več na to temo bomo povedali v naslednjem podpoglavju 4.2. 

 

4.2 Varnostni elementi internetnega bančništva 
 
 

4.2.1 Overjanje8  

 
Ta raziskava je namenjena predvsem varnosti internetnega bančništva, vendar naj povemo, 
da večina bank uporablja varnostne ukrepe ne samo za internetno bančništvo ampak tudi za 
celotno elektronsko bančništvo. Varnostna ukrepa, ki ju uporabljajo vse banke sta 
overjanje in šifriranje. S pomočjo overjanja se banka, ki ponuja internetno bančništvo, 
                                                 
 
8 Povzeto po: Klajnščak 1999a, 20. 
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prepriča o tem kdo hoče poslovati z njo preko interneta pa tudi uporabnik je tako lahko 
prepričan, da si zares izmenjuje podatke z banko. Šifriranje pa zagotavlja skritost 
elektronskega poslovanja očem nepooblaščenih oseb. Tako lahko podatke bereta le 
elektronska poslovalnica in seveda njen uporabnik. Več bomo o tem govorili v naslednji 
točki 4.2.2. 
 
Sedaj pa se bomo osredotočili le na overjanje, kjer gre predvsem za to, da se banka hoče 
prepričati o identiteti stranke, ki uporablja storitve internetnega bančništva ter seveda tudi 
obratno. Če o tem povemo z drugimi besedami, gre za uporabniško ime in geslo, ki ju 
banka dodeli vsakemu uporabniku. Res je, da to ni vrsta zaščite, ki bi nepridipravom 
preprečila vdore v naš osebni račun. Zato se overjanje z gesli uporablja pri manj zahtevnih 
storitvah preko interneta, to sta na primer pregled prometa in stanja na računu. Pri 
kompleksnejših opravilih (plačevanje položnic in druge operacije z denarjem) pa je 
potrebno zagotoviti boljšo zaščito pred nezaželenimi osebami. 
 
Govorili smo o overjanju z enkratnimi gesli, ki poteka tako, da ima uporabnik pri sebi 
zadevo imenovano SecureID (neke vrste identifikacijska kartica). Ta kartica je ustvarjena 
tako, da vsako minuto ustvari novo geslo znano le njenemu lastniku ter seveda banki, ki je 
izdala takšno kartico. Geslo se izpiše na zaslonu identifikacijske kartice, uporabnika pa ga 
prepiše v sistem na internetu. Ob tej kartici banka uporabniku dodeli še številko PIN, saj bi 
brez te številke bila identifikacijska kartica neuporabna. 
 
Zgoraj omenjena načina predstavljata sistem overjanja, ki se strokovno imenuje »overjanje 
z dvema dejavnikoma« in velja za enega najboljših ter tudi najbolj uporabnih načinov 
dobrega preverjanja istovetnosti. Tudi pri bolj tveganih transakcijah se banke poslužujejo 
tega načina pa tudi kartice SecureID, tako da v tem pogledu ni razlik med bankami. 
 
 

4.2.2 Kriptografija 

 
Pojem kriptologija prihaja iz grške besede »kryptos logos« pomeni pa skrita beseda. 
Kriptologija je tudi veda o tajnosti, šifriranju in zakrivanju sporočil, kriptoanaliza pa se 
ukvarja z razkrivanjem šifriranih podatkov. Poleg pojma kriptologija sta še v rabi pojma 
enkripcija in dekripcija. Neko sporočilo lahko spremenimo v kriptirano sporočilo po 
nekem postopku (algoritmu, metodi), pri tem uporabljamo določene vrednosti za parametre 
v algoritmu, ki jim rečemo ključ. Če si dva sogovornika hočeta pošiljati šifrirana sporočila, 
se torej morata dogovoriti o algoritmu in ključu (Uporaba kriptografije v internetu, 1996). 
 
Kriptologija se je že začela uporabljati v času pred našim štetjem. Razvilo se je nešteto 
načinov s katerimi se je dalo zakrivati sporočila. V vojnih časih je bila navada, da so 
prestrezali sporočila, pa tudi prestrezanje diplomatske pošte je bila običajna praksa. Za 
razvozlavanje sporočil so imeli na dvorih prav posebne sobe imenovane »črne sobe«, v 
katerih so v tajnosti skušali razvozlati kakšno šifrirano sporočilo (Uporaba kriptografije v 
internetu, 1996). 

Kriptografija se v sodobnem elektronskem poslovanju ne uporablja samo za zagotavljanje 
tajnosti podatkov temveč tudi za ostale varnostne storitve. Uporablja se tudi pri digitalnem 
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podpisu ali časovnem žigu, pri plačevanju z digitalnim denarjem in na številnih drugih 
področjih interneta (Halcom d.d.-certifikatna agencija, 2007). 

 

Simetrična kriptografija 

Prej smo že povedali, da je za kriptografijo potreben algoritem in ključ. Klasični algoritmi 
se delijo na simetrične in asimetrične algoritme. Za simetrične algoritme ali algoritme z 
zasebnim ključem je značilen samo en ključ, s katerim je zašifrirano in dešifrirano 
sporočilo. Šifriranje s simetričnimi algoritmi je običajno hitro, težko pa je varno izmenjati 
ključ. Problem predstavlja tudi število ključev, saj mora vsak uporabnik imeti za vsakega 
dopisovalca svoj ključ.  
 
 
Asimetrična kriptografija 
 
Prav zaradi teh težav so se v računalništvu v letu 1975 razvili asimetrični algoritmi ali 
algoritmi z javnim ključem. Uporabnik si mora kreirati dva ključa, ki sta med seboj 
povezana, enega izmed njiju pa objavi (javni ključ). Vsi, ki mu sedaj hočejo poslati 
sporočilo, bodo uporabili njegov javni ključ za šifriranje sporočila. Takšno sporočilo lahko 
dešifrira le tisti, ki je ustvaril oba ključa in pozna svoj skriti ključ. Ker so te metode 
računsko bolj zahtevne, so tudi počasnejše od simetričnih. 
 
Zaščita sporočila s šifriranjem pa ni dovolj, če ga pošljemo po internetu, saj ga lahko kdo 
vmes spremeni. Soočamo se tudi s problemom identifikacije lastnika javnega ključa. 
Pojavi se vprašanje ali ni kdo drug objavil ključ namesto nas in se hoče zdaj izdajati za nas 
in dobivati pošto, ki je namenjena nam. Zato moramo biti prepričani, da bo varnostna 
aplikacija zagotavljala: 
 

• zaupnost, 
• celovitost, 
• overjanje, 
• preprečevanje tajenja in 
• kontrolo dostopa. 

 

V ta namen se je razvilo podpisovanje sporočil in overjanje javnih ključev. Potrdilo oz. 
certifikat mora poleg podatkov o ključu vsebovati še podatke o času nastanka, lastniku in 
roku veljavnosti. 

Za pošiljanje zaupnih sporočil se uporabljajta obe vrsti algoritmov, obenem pa vključujejo 
tudi zgoščevalne funkcije, ki poljubno dolg tekst preslikajo v število fiksne dolžine npr. 
128 bitov. Pred šifriranjem se tekst običajno stisne na manj kot polovico dolžine. 
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Digitalni podpis 

 Za zagotovitev verodostojnosti sporočila, je potrebno dodati še digitalni podpis, čigar 
uporaba je namenjena preverjanju verodostojnosti pošiljatelja in zagotavljanju, da 
sporočilo na poti med uporabnikom in varovalnim sistemom ni bilo spremenjeno s strani 
tretjih oseb. Zgoščevalna funkcija nam omogoča izračun fiksnega »povzetka« sporočila, ki 
ga nato zašifriramo s svojim zasebnim ključem. Prejemnik potem najprej z našim javnim 
ključem dešifrira podpis in iz sporočila ponovno izračuna povzetek ter ga primerja s tistim, 
ki ga je dobil v podpisu. Ujemanje povzetkov nakazuje, da je prejeto sporočilo takšno, kot 
ga je podpisal pošiljatelj (Uporaba kriptografije v internetu, 1996). 
 
 
SSL protokol 
 
Kriptografija ima velik pomen, če govorimo o internetnem bančništvu. Glavni cilj bank je, 
da zagotovijo zaupnost transakcij med tem ko te potujejo preko interneta. Varnost 
internetnega bančništva pa se začne pri uporabnikovem brskalniku. Netscape je leta 1994 
predstavil SSL protokol (Secure Sockets Layer), ki omogoča zaupen tok podatkov med 
brskalnikom uporabnika in bančnim strežnikom (SCN Education B. V. 2001, 151). 
 
SSL je odprt protokol, saj ga lahko implementirajo tudi drugi proizvajalci ter možno ga je 
dograjevati z novimi kriptografskimi algoritmi. Ko je kreiran uporabnikov račun, mu 
banka dodeli geslo, kasneje pa mu še pošlje pismo za verifikacijo. Poleg zaščite z gesli, 
banka še zagotovi overjanje na strežniku z najsodobnejšo kriptografijo javnega ključa 
(SCN Education B. V. 2001, 151). 
 
 
Javni in zasebni ključ 
 
Javni in zasebni ključ se uporabljata izključno za verificiranje. Javni ključ je dodeljen  za 
to, da skupaj s certifikatom dokazuje identiteto lastnika. Zasebni ključ pa je, kot smo že 
omenili, skrit. Sporočilo, ki je kriptirano z javnim ključem, lahko preberemo šele ko ga 
dekriptiramo s pomočjo zasebnega ključa. 
 
Za izvedbo transakcije mora uporabnik s pomočjo svojega brskalnika poslati banki varno 
sporočilo preko SSL protokola. Banka se odzove tako, da mu pošlje nazaj certifikat, ki 
vsebuje javni ključ banke. Uporabnikov brskalnik nato potrdi certifikat in generira ključ 
trenutne seje, ki se uporablja za enkripcijo podatkov potujočih med brskalnikom 
uporabnika in med bančnim strežnikom (SCN Education B. V. 2001, 151). 
 
Ključ trenutne seje je enkriptiran z uporabo javnega ključa banke, kar je potem poslano 
nazaj v banko. Banka mora na to dekriptirati to sporočilo s pomočjo zasebnega ključa. 
 
Z izmenjavanjem sporočil s pomočjo javnega in zasebnega ključa, je uporabnik lahko 
prepričan, da v resnici komunicira z banko in ne s kakšno tretjo osebo. Če je seja 
enkriptirana, mora biti v spodnjem levem kotu brskalnika ikona ključa. Če pa je ikona 
ključa zlomljena, trenutna seja ni enkriptirana, za to tudi ni varna (SCN Education B. V. 
2001, 152). 
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4.2.3 Požarni zidovi in usmerjevalniki 

 
Proti različnim krajam denarja in osebnih podatkov  uporabnikov preko interneta se mora 
banka zavarovati tako, da svoj sistem zaščiti  z usmerjevalniki in požarnimi zidovi, ki 
predstavljajo nekakšno oviro med zunanjim internetom in med notranjo bančno mrežo. 
Filtrirajoči usmerjevalniki potrdijo vir in cilj vsakega paketa podatkov na omrežju ter 
določijo ali jih bodo spustili skozi ali ne. Dostop takemu paketu podatkov je zavrnjen v 
primeru, da podatki niso namenjeni za specifično, dovoljeno storitev v banki. (SCN 
Education B. V. 2001, 152-153). 
 
Na področju omrežne varnosti je požarni zid prav gotovo najpogostejši varnostni izdelek, 
ki ga potrebuje skoraj vsaka naprava, povezana z internetom. Namen požarnih zidov je 
ločevanje dveh odsekov omrežij, pri čemer enemu odseku zaupamo, drugemu pa ne. S 
požarnim zidom se zagotavlja varnost med dvema omrežjema. Požarni zid v okviru 
določenih pravil dovoli ali zavrne tok podatkov preko njega (e-uspeh, 2003-2008a). 
 

Požarni zid se uporablja kot ščit, ki razmejuje delovne računalnike v omrežju banke od 
zunanje mreže (interneta). Vse informacije, ki prihajajo v banko se najprej ustavijo pri 
požarnem zidu, ta pa je kreiran tako, da spušča naprej samo podatke, ki so namenjeni 
banki, za opravljanje storitev njihovim strankam. Požarni zid ima skoraj enako funkcijo kot 
usmerjevalnik, saj oba preverjata od kod so podatki prišli in kam so namenjeni (SCN 
Education B. V. 2001, 153). 
 
Požarne zidove lahko razdelimo na strojne in programske. Prednost programskih požarnih 
zidov je v enostavnejši uporabi, bistvena razlika med obema pa je pred vsem v ceni. Za 
domačo uporabo so namenjeni brezplačni požarni zidovi, strojni pa so precej dražji zaradi 
njihove hitrosti. Čisto normalno je, da so strojne rešitve precej hitrejše, omogočajo pa tudi 
večjo prepustnost (e-uspeh, 2003-2008a). 
 
Naprednejše funkcije požarnega zidu so (e-uspeh, 2003-2008a): 
 

• preslikava (zasebnih) omrežnih naslovov, ki omogoča skupno rabo internetne 
povezave, 

• demilitarizirana cona omogoča ločen priklop bolj izpostavljenih naprav, 
• kontekstno odvisni nadzor dostopa na podlagi protokolov dinamično dovoli 

dostop do storitev in 
• nudijo kriptirane tunelske povezave in tako omogočajo navidezna privatna 

omrežja. 
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4.2.4 Zanesljiv operativni sistem 

 
Čeprav je zelo pomembna varnost pri prehodu podatkov skozi internet, je še vedno 
največja nevarnost za naše finančne podatke v banki sami. Za to banke uporabljajo 
operativni sistem, ki mu zaupajo. Takšne operativne sisteme uporabljajo tudi vladne 
agencije, za to ne gre dvomiti v njihovo zanesljivost (SCN Education B. V. 2001, 153). 
 
Zanesljiv operativni sistem deluje kot »virtualni trezor«, ki zaščiti podatke o strankah ter 
njihove vloge v banki. Uporablja večnivojsko tehnologijo, ki vsebuje privilegirane in 
pooblaščene mehanizme za kontrolo dostopa do funkcij in ukazov. Prav tako vsebuje 
revizijske mehanizme, ki si zapomnijo vsak vpis in izpis, vsak poskus nasilnega vstopa in 
vsako neuspelo priključitev na mrežo. To pa omogoča hitro identifikacijo vsake sumljive 
aktivnosti (SCN Education B. V. 2001, 153). 
 
 

4.2.5 Notranja kontrola in odgovornost strank 

 
Vsaka banka mora zagotoviti tudi strogo notranjo kontrolo v vseh pogledih bančne 
administracije, od usposabljanja zaposlenih, preverjanja transakcij njihovih strank pa do 
preprečevanja motenj pri storitvah. 
 
Novi napredki v varnostni tehnologiji se dogajajo praktično vsak dan, za to je glavna 
naloga bank na področju varnosti, da nenehno obnavljajo svojo varnostno arhitekturo, saj 
bodo le tako dosegli najvišji nivo zasebnosti in varnosti za njihove stranke. 
 
Tudi stranke nosijo kar precejšen del odgovornosti pri zagotavljanju varnosti njihovega 
bančnega računa. Ko gre za internetno bančništvo je še posebej pomembno varovanje 
gesel. Uporabnik mora biti vedno prepričan, da ga nihče ne opazuje, ko vnaša svoje geslo, 
po uporabi spletne banke pa je potrebno vedno zapreti brskalnik preden se zapusti 
računalnik. Če pustimo računalnik ne zavarovan, pri tem pa ne zapremo brskalnika, lahko 
nepoklicana oseba zlahka pride do gesla in uporabniškega imena ter seveda do našega 
računa. Prav tako previdnost ne bo odveč pri morebitnih virusih, ki se nahajajo na 
računalniku, saj lahko ti posredno povzročijo izpraznitev našega računa (SCN Education 
B. V. 2001, 154). 
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5 ŠKODLJIVA PROGRAMSKA OPREMA NEVARNA INTERNETNEMU 
BANČNIŠTVU  

 
 

5.1 Phishing oz. Ribarjenje 
 
Phishing oz. ribarjenje je eden od nezakonitih načinov zavajanja uporabnikov. Glavni 
namen phishinga je pridobivanje osebnih podatkov kot so številke kreditnih kartic, gesla, 
podatki o računih ali drugi osebni podatki. Tretja oseba običajno hoče prepričati žrtev, da 
posreduje svoje podatke in to s pomočjo nezaželene elektronske pošte ali z lažnim 
pojavnim oknom (Wikipedija, 2008a). 
 
Prevara poteka tako, da nič hudega sluteč uporabnik dobi elektronsko sporočilo oz. naleti 
na ponarejeno internetno stran, ki zgleda enako kot tista prava. Uporabnik mora vnesti 
varnostne elemente, ki pa jih originalni ponudniki spletnih storitev  ne zahtevajo. Da bo 
»ulov podatkov« uspešen mora nepozoren uporabnik vnesti zahtevane podatke oz. izvesti 
zahtevane aktivnosti (NLB d.d., 2002.-2008). 
 
Število poskusov takšnih prevar kot so kraje denarja preko interneta s pomočjo nenaročene 
oglasne pošte je v zadnjem času precej naraslo, saj lahko število že primerjajo s  pojavom 
številnih računalniških virusov. V nadaljevanju bomo navedli nekaj načinov kako se lahko 
uspešno izognemo takšnim prevaram. To lahko storimo tako, da:  
 

• Nikoli ne odgovarjamo na elektronsko pošto, ki bi od nas zahtevala osebne in 
finančne podatke. Prav tako ni priporočljivo, da sledimo povezavam, ki nas vodijo 
do takšnih spletnih strani, saj legitimna podjetja od nas ne bodo nikoli zahtevala 
takšnih podatkov oz. nam pošiljala elektronsko pošto s takimi zahtevami. 

• Ob prijavi na spletne strani, ki imajo kakršno koli povezavo z našim denarjem, 
vtipkamo URL naslov spletne strani direktno v naslovno vrstico. 

• Osebnih in finančnih podatkov nikoli ne pošiljamo preko elektronske pošte, saj 
takšno početje ni varno. 

• Redno preverjamo izpiske bančnih računov in kreditnih kartic, ki nam jih pošilja 
banka. 

• Na računalnik namestimo najnovejše popravke operacijskega sistema ter stalno 
posodabljamo protivirusni program (SI-CERT,  2004-2006). 

 
Do takšnih prevar prihaja predvsem zaradi cilja kraje denarja posameznikom in pa tudi 
podjetjem. Goljufi bodo naredili vse, da se dokopljejo do dostopa v bančne račune. Pri tem 
ni oškodovan samo ogoljufan uporabnik računa temveč izgubi ugled tudi podjetje, katerega 
spletna stran je bila ponarejena. Pojav takšnih in drugačnih prevar pa še samo poslabša 
zaupanje uporabnikov v finančne ustanove, ki ponujajo svoje storitve preko interneta. 
 
Podjetja se lahko zavarujejo tako, da svoje stranke natančno informirajo o tem katere 
informacije bodo od njih zahtevali.  Priporočljivo pa je tudi, da jih obvestijo, katerih 
podatkov nikoli ne bodo zahtevali od njih. Dejstvo je, da podjetja težav z računi 
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uporabnikov ne morejo reševati preko elektronske pošte, ampak je to potrebno rešiti 
osebno (SI-CERT,  2004-2006). 
 
V želji po boju proti »ribarjenju«, se je podjetje OpenDNS odločilo, da odpre spletno stran 
z imenom Phish Tank, kjer se bodo zbirale prijave o obstoju takšnih ponarejenih strani 
kakšnega znanega podjetja oziroma banke. Poleg ustvarjene baze podatkov, skušajo te 
zbrane podatke izrabiti za boj proti »ribarjenju« na DNS9 ravni. Vsak, ki naleti na lažno 
stran lahko to prijavi na stran Phish Tank, člani skupnosti pa jo bodo potem preverili. V 
oktobru 2006 so na to stran prejeli več kot 7000 prijav, 3678 pa jih je bilo spoznanih za 
veljavne phishing strani. Na strani si je mogoče pogledati statistiko po mesecih, kjer 
najdemo podatke v katerih državah najbolj pogosto gostujejo ponarejene spletne strani. 
Seveda ne bo nihče presenečen, če omenimo, da so to ZDA (Mačus, 2006a). 
 
 

5.2 Pharming10 
 
Pharming je le še ena izmed spletnih prevar, kjer je škodljiva koda inštalirana na strežnik 
ali osebni računalnik. Posledica tega je, da so uporabniki takoj preusmerjeni na zlonamerne 
strani, ne da bi za to sploh vedeli. Zato pravijo, da gre pri pharming napadih za napade brez 
vabe. Pri pharmingu smo preusmerjeni na lažno stran tudi, ko v naslovno vrstico 
brskalnika pravilno vnesemo URL naslov strani do katere bi radi prišli. Takšne lažne strani 
je skoraj nemogoče prepoznati, saj so popolne kopije originalnih. Ravno to pa je tisto kar 
bi radi napadalci, saj se na takšen način z lahkoto dokopljejo do zaupnih podatkov kot so 
številke kreditnih kartic in podatki za dostop do spletnih bančnih storitev. 
 
Da bi lahko bolje razumeli kako potekajo pharming napadi, bomo najprej na kratko 
razložili kako delujejo DNS strežniki. Ti delujejo tako, da pretvarjajo imenske naslove 
domen v specifične internetne IP11 naslove. So kot nekakšni telefonski imeniki za domene. 
Kadar želi nekdo obiskati določeno spletno stran, se ta zahteva posreduje od njegovega 
računalnika do najbližjega DNS strežnika, ta pa poskrbi za prevod spletnega naslova v 
ustrezen IP naslov, ta pa je sestavljen iz numeričnega niza npr. www.imedomene.com. 
DNS strežnik potem poskrbi, da uporabnika preusmeri na želeno stran. Do uvedbe DNS 
sistema je prišlo predvsem za to, ker si ljudje lažje zapomnijo spletna imena (npr. 
24ur.com), kot pa IP naslove. 
 
Poznamo dva načina izvajanja pharming napadov. Pri prvem načinu gre za napade na host 
datoteko, ki se lahko izvajajo lokalno na posameznem računalniku ali pa neposredno na 
DNS strežnikih. Neposredni napadi prizadenejo vse uporabnike, ki dostopajo do 
napadenega strežnika. Bolj nevarni pa so tako imenovani lokalni napadi, ki so tudi bolj 
učinkovitejši od strežniških napadov, saj so lažje izvedljivi. Pri tem mora napadalec samo 
spremeniti t.«hosts« datoteko, ki se nahaja na uporabnikovem računalniku direktoriju 
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc in ustvariti lažno spletno stran na katero bo uporabnik 
preusmerjen. Napadalci  pridejo lahko do host datoteke na daljavo ali pa jo prepišejo s 
                                                 
 
9 DNS je kratica za Domain Name System oz. sistem domenskih imen. 
10 Povzeto po: Skrt 2005. 
11 IP (Internet Protocol) je številka, ki natančno določa računalnik v omrežju internet. 
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pomočjo različnih virusov in trojanskih konjev, ki jih žrtev prejme preko elektronske pošte. 
Napadalci se zanimajo za host datoteko predvsem za to, ker če jim uspe opremiti oz. 
prepisati host datoteko z lažnimi naslovi, bo uporabnik tudi ob primeru pravilnega vnosa 
URL naslova preusmerjen na lažno stran. 
 
Drugi način pharming napadov je zastrupljanje DNS strežnikov. Tovrstni napadi so 
usmerjeni na strežnik in ne na posamezne uporabnike, za to lahko hitro dosežejo veliko 
število žrtev, ki so preusmerjeni na lažne zlonamerne strani. Zastrupljen DNS strežnik 
vsebuje napačne povezave med imeni domen in pripadajočimi IP številkami. Prav zadati 
tega pride do preusmerjanja na lažne strani, čeprav je uporabnik vnesel pravilni URL 
naslov. Ker je stran popolna kopija originalne, uporabnik sploh ne bo opazil, da se nahaja 
na napačni strani. tako bo nič hudega sluteč uporabnik zaupal svoje podatke zlikovcem, ki 
jih bodo na to uporabili na originalni strani. 
 
 
Slika 1: Prikaz delovanja pharming napada  

 
Vir: http://www.nasvet.com/pharming-napadi/ 
 
 
Kako se obvarujemo pred pharming napadi 
 
Osnovna preventiva so posodobljeni protivirusni programi, saj lahko preprečijo okužbo 
računalnika s trojanskimi konji, ki spremenijo host datoteko. Seveda pa je nemogoče, da bi 
se popolnoma obranili pred vsemi nevšečnostmi. Poleg tega je potrebna tudi uporaba 
požarnega zidu, ki lahko napadalcem prepreči vstop v računalnik preko nezaščitenih 
komunikacijskih vrat in s tem spreminjanje sistema oz. hosts datoteke. Obrambne 
zmogljivosti računalnika povečamo tudi z najnovejšimi popravki operacijskega sistema ter 
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z namestitvijo programov za odstranjevanje vohunskih programov. Uporabniki morajo biti 
tudi previdni pri odpiranju priponk spletne pošte. 
 
 

5.3 Virusi, črvi in trojanski konji 
 
Za internetno bančništvo so prav tako nevarni virusi, črvi in trojanski konji, saj so to 
škodljivi programi, ki napadejo računalnik in poškodujejo podatke v njem. Zaradi tega se 
upočasni delovanje interneta, preko katerega se škodljivi programi prenašajo tudi na 
računalnike naših prijateljev, sodelavcev, sorodnikov pa tudi drugam (Microsoft, 2004a). 
 
 
Virusi 
 
Virus opredeljujemo kot računalniško kodo,  ki se pripne na datoteko ali program in to 
tako, da se z lahkoto širi iz enega računalnika na druge, ki jih okuži. Virusi so nevarni 
zaradi velike možnosti, da bodo poškodovali  strojno in programsko opremo ter datoteke. 
Tako kot se razlikujejo virusi, ki napadejo človeka, tako se razlikujejo tudi računalniški 
virusi. Razlikujejo pa se glede na nevarnost, saj so nekateri lahko samo malo nadležni 
drugi pa prav uničujoči. Širjenje virusov pa je odvisno od dejanj človeka, kot je dajanje 
datotek v skupno rabo in pošiljanje elektronske pošte (Microsoft, 2004a). 
 
Z izvajanjem programa, okuženega z virusom, se izvaja tudi virus. Cilj virusa je 
razmnoževanje in širjenje. Poleg tega pa se ob izpolnitvi določenih pogojev izvede tudi 
program virusa, katerega posledice so lahko, kot smo že omenili, zelo neprijetne in 
škodljive za programsko opremo in podatke informacijskega sistema. Posebej hitro širjenje 
virusa povzroča kopiranje in uporaba nelegalnih računalniških programov. S posebnimi 
protivirusnimi programi je mogoče viruse odkrivati in uničevati, vendar je te programe 
potrebno zaradi novih oblik virusov vedno znova dopolnjevati (e-uspeh, 2003-2008b). 
 
 
Črvi 
 
Tudi črvi se tako kot virusi širijo v druge računalnike, vendar se za razliko od virusov, ki 
jih širi človek s svojim ravnanjem, širijo samodejno tako, da prevzamejo nadzor nad 
računalniškimi funkcijami za prenos datotek in podatkov. Ko se črv enkrat naseli v sistem 
se lahko širi sam in prav zaradi svoje lastnosti izjemno hitrega širjenja je še posebej 
nevaren. Kopije samega sebe lahko pošlje na vse naslove iz uporabnikovega imenika, na 
naslovnikovem računalniku pa bo naredil isto in se hitro razširil naprej. Takšno širjenje 
povzroči velik omrežni promet, posledica pa je upočasnjenost poslovnih omrežij in celo 
interneta kot celoto. S pojavom novih črvov se zelo hitro zasitijo omrežja, zato je včasih 
potrebno čakati na ogled spletne strani tudi do dvakrat dlje. Uporabnikov računalnik se 
lahko preneha odzivati v primeru, da črv uporablja pomnilnik ali omrežno pasovno širino.  
Črvom se ni treba širiti prek gostiteljskega programa ali datoteke, zato se lahko zajejo v 
sistem in omogočijo drugim osebam, da prevzamejo nadzor nad računalnikom (Microsoft, 
2004a). 
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Trojanski konji 
 
Trojanski konj je računalniški virus oziroma program, ki se predstavlja uporabniku kot nek 
drug program (npr. računalniška igrica), ki je videti povsem neškodljiv. Ta pa povzroči 
škodo takoj, ko bomo takšen program zagnali (Wikipedija, 2008b). 
 
Zakaj so ti računalniški virusi dobili ime »Trojanski konj«? Odgovor najdemo v stari grški 
mitologiji, kjer je trojanski konj predstavljal darilo v katerem so se skrivali grški vojaki, ki 
so kasneje s pomočjo prevare zavzeli Trojo. V računalništvu pa trojanski konj ne pomeni 
nič kaj drugega, saj gre za na videz uporabno programsko opremo, ki lahko povzroči precej 
škode (Microsoft, 2004a). 
 
Omenili smo že, da se trojanski konji ponavadi skrivajo v programski opremi, ki jo 
prenesemo na svoj računalnik povsem brezplačno. Za to ni priporočljivo prenašati takšno 
opremo iz virov, ki jim ne zaupamo (Microsoft, 2004a). 
 
Kot zanimivost naj navedemo še nekaj najbolj znanih primerov trojanskega konja 
(Wikipedija, 2008b): 

• Back Orifice, 
• Back Orifice 2000,  
• Beast Trojan,  
• NetBus, 
• SubSeven in 
• Downloader-EV. 

 

Širjenje črvov in drugih virusov 

Najpogosteje se virusi širijo s pomočjo elektronske pošte in sicer v obliki prilog, ki so 
poslane skupaj z elektronsko pošto. Virusi se lahko skrivajo v več vrstah prilog kot so 
Wordovi dokumenti, Excelove preglednice in slike. Virusi pa se bodo zagnali, ko bomo 
odprli to prilogo. Za to se je treba izogibati odpiranju pošte, ki smo jo prejeli od neznane 
osebe, še bolje bo če jo takoj zbrišemo. Vendar previdnost ne bo odveč tudi pri odpiranju 
prilog, ki jih prejmemo od prijateljev in znancev, saj znajo virusi in črvi krasti podatke iz 
programov za elektronsko pošto, nato pa svoje kopije pošljejo vsem osebam iz našega 
imenika. Drugi način prenašanja virusov je širjenje s programi, ki jih prenesemo z interneta 
ali z diskete, ki smo si jo izposodili od drugih ali pa jo celo kupili v trgovini (Microsoft, 
2004a). 
 
 

Ugotavljanje okuženosti s črvom ali drugim virusom 

Ob zagonu okuženega programa se pogosto takoj ne opazi, da je okužen z virusom. Prvi 
opozorilni znaki so upočasnjeno delovanje računalnika, prenehanje odzivanja in ponovno 
zaganjanje vsakih nekaj minut. Če se zgodi, da je virus napadel datoteke za zagon 
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računalnika, ga nit ne bomo mogli zagnati. Omenjene značilnosti nas opozarjajo, da je naš 
osebni računalnik napadel virus, redkeje gre za napake na strojni in programski opremi, 
vendar tudi to ni povsem izključeno. 

Kadar prejmemo obvestilo, da smo poslali sporočilo preko elektronske pošte, ki je okuženo 
z virusom, še ne pomeni, da imamo res virus v računalniku, saj nekateri virusi navedejo 
naš elektronski naslov kot pošiljatelja okužene e-pošte. Pojavu, pri katerem virusi znajo 
ponarediti elektronske naslove, pravimo zakrivanje oz. spoofing. Da bi se kar najbolje 
zaščitili pred virusi in črvi je potrebno, da je naša programska in protivirusna oprema 
vedno posodobljena (Microsoft, 2004a). 
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6 KLIK NLB IN NJEGOVA VARNOST 
 
 

6.1 Klik NLB 
 
Nova  Ljubljanska Banka je ena izmed tistih bank, ki omogočajo komitentu, da posluje z 
banko preko spleta (E-informacije, 2007-2008). Tako kot vse svetovne banke je tudi NLB 
raziskovala in razvijala internetno bančništvo. V aprilu leta 1999 je omenjena banka 
lansirala prvo e-banko imenovano Proklik NLB, ki je izvajala domača plačila v Sloveniji. 
Zaradi uspešnosti te nove rešitve, ki podpira internetno bančništvo, so jo nadgradili tako, 
da je poleg domačih plačil omogočala tudi plačila v tujino. Ta nova rešitev je dobila ime 
Proklik plus NLB. V novembru 1999 je NLB predstavila pravo internetno bančništvo z 
imenom Klik NLB za pravne in fizične osebe. V letu dni so dosegli več kot 50% tržni 
delež internetnega bančništva v Sloveniji (14th Bled Electronic Commerce Conference, 
2001). 
 
NLB Klik je tako imenovana spletna poslovalnica, saj je uporabnikom dostopna 24 ur na 
dan ter vse dni v letu. Do nje je možno dostopati z osebnim računalnikom, ki je priključen 
na internet. S pomočjo NLB Klika je možno izvesti osnovne bančne storitve, zaradi katerih 
je bilo prej potrebno stati v vrstah poslovalnic NLB skupine. Z uporabo NLB Klika 
prihranimo dragocen čas in denar (NLB Banka Zasavje, 2007). 
 
 
Koliko nas stane? 
 
Ob prvi prijavi uporabe spletne poslovalnice NLB Klik je potrebno poravnati enkratno 
pristopnino v višini 10,43€ za študente in 25€ za ostale osebe. Ker je kvalificirano potrdilo 
veljavno le pet let, ga je po pretečenem roku potrebno obnoviti. Pri tem nastanejo 
obnovitveni stroški, ki znašajo 6,26€ za vse uporabnike (NLB Banka Zasavje, 2007)12. 
 
Uporaba spletne poslovalnice NLB Klik je bila do leta 2009 brezplačna, sedaj pa se je 
NLB odločila, da bo za uporabo te storitve zaračunavala mesečno nadomestilo in sicer v 
višini 65 centov. Storitev se bo obračunavala v začetku vsakega meseca za pretekli mesec. 
Nadomestilo se bo zaračunalo vsakemu uporabniku, ki je v preteklem letu vaj enkrat 
vstopil v spletno poslovalnico brez izjem kot so študentje in upokojenci. Uvedbo 
nadomestila NLB opravičuje s tem, da so njihovi stroški poslovanja vse večji, njihova 
spletna poslovalnica se nenehno nadgrajuje, dodajajo se nove funkcionalnosti in da 
zagotavljajo visoko raven varnosti. Kljub temu še vedno ostaja nekaj bank, ki te storitve ne 
zaračunavajo, to so: Hypo Alpe-Adria-Bank, UniCredit,  Volksbank, Banka Celje, Banka 
Sparkasse, BKS Bank, NKBM in Probanka. Po drugi strani pa nekatere banke 
zaračunavajo precej višja nadomestila, saj se NLB s 65 centi uvršča šele na tretje mesto, 

                                                 
 
12 Podatki v EUR so dostopni na: http://www.banka-celje.si/vsebina/osebneFinance/tarifaFO.pdf. 
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malo dražja je Gorenjska banka s 86 centi, obe banki pa prekaša Raiffeisen banka, ki za 
uporabo spletne poslovalnice zaračunava kar 1,25€ na mesec (Lukič, 2008). 
 
 
Kaj potrebujemo za uporabo? 
 
Če želimo uporabljati spletno poslovalnico NLB Klik, najprej potrebujemo odprt osebni 
račun pri eni izmed bank NLB Skupine (NLB Banka Domžale d.d., NLB Banka Zasavje 
d.d., NLB Koroška Banka d.d. in Banka Celje d.d.) in osebni računalnik z dostopom do 
interneta ter elektronski naslov. Vlogo za uporabo Klika NLB in vlogo za dodelitev 
digitalnega kvalificiranega potrdila je mogoče oddati v bankah NLB Skupine, kjer imamo 
odprt osebni račun. Ko banka odobri zahtevek za uporabo klika NLB, uporabniku pošlje po 
pošti s povratnico geslo, po elektronski pošti pa prejme referenčno številko za prevzem 
digitalnega kvalificiranega potrdila, ki je nujno potreben ob prvi prijavi. 
 
Da bomo lahko nemoteno uporabljali spletno poslovalnico Klik NLB potrebujemo tudi 
ustrezno programsko in strojno opremo. Banke priporočajo operacijski sistem Microsoft 
Windows 98, Me, 2000 ali XP. Spletni brskalnik mora podpirati 128-bitno šifriranje; 
priporoča se uporaba najnovejših brskalnikov glede na operacijski sistem – Microsoft 
Internet Explorel 6.0 sp 1 ali 7.0, Netscape Communicator 7.01, Firefox 2.0. Ne 
priporočajo pa se verzije brskalnikov Netscape Communicator 6.0, 6.1 in 7.0 ter Opera, saj 
povzročajo težave pri prevzemu kvalificiranega digitalnega potrdila (NLB Banka Zasavje, 
2007). 
 
 

6.1.1 Storitve Klika NLB 

 
Spletna poslovalnica NLB Klik ponuja opravljanje številnih bančnih storitev kar preko 
interneta, zaradi katerih je bilo prej potrebno stopiti v banko. Storitve, ki jih lahko sedaj 
opravimo kar preko klika NLB so (NLB Banka Zasavje. 2007): 
 

• preverimo lahko stanje in promet na našem računu in na osebnih računih za katere 
smo pooblaščeni, 

• možno je spremljati porabo na NLB Plačilnih karticah Karanta, Visa ter 
MasterCard, 

• preverimo lahko kakšno je stanje kreditov in vezanih depozitov, 
• preverimo lahko stanje na trgovalnih računih vrednostnih papirjev (NLB, 2002-

2009), 
• če imamo NLB Varčevalni račun, lahko preverimo njegovo stanje in promet, 
• preveriti je možno tudi stanje drugih oblik varčevanja, 
• svoje obveznosti lahko plačamo s posebno položnico in s plačilnim nalogom, 
• prenašamo lahko sredstva med računi v NLB ali na račune v drugih bankah, 
• plačujemo lahko nakupe v spletnih trgovinah, 
• izpolnimo lahko prijavo, ki nam omogoča uporabo mobilnega bančništva (mobilna 

banka NLB Moba in za prejemanje SMS sporočil o stanju na računih), 
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• oddamo lahko zahtevek za spremembo limita na NLB Osebnem računu in NLB 
Plačilnih karticah, 

• oddamo lahko naročila za čezmejna plačila, 
• oddamo lahko naročila za plačilo v tuji valuti, 
• lahko odpremo, spreminjamo in ukinjamo trajne naloge in direktne obremenitve, 
• oddamo lahko zahtevek za nakazila in prevzeme gotovine prek sistema Western 

Union, 
• oddamo zahtevek za izdajo NLB Plačilnih kartic, 
• prijavimo krajo ali izgubo kartic, 
• vežemo lahko sredstva in prekinemo podaljšanje vezave sredstev, 
• NLB lahko pošiljamo sporočila in jih tudi sprejemamo od njih, 
• pregledamo lahko sporočila, ki smo jih prejeli od NLB, 
• pregledamo arhiv transakcij opravljenih v Kliku NLB, 
• napovemo lahko dvige večjih zneskov gotovine (NLB, 2002-2009) in 
• izvozimo lahko podatke iz MS Money in tekstovne datoteke (NLB, 2002-2009). 

 
 

6.1.2 Pridobitev pravice uporabe Klika NLB 

 
Banka določa pravice, obveznosti in pogoje za poslovanje in uporabo spletne poslovalnice 
NLB Klik. Da bi uporabnik pridobil pravico do uporabe NLB Klika, mora zagotoviti 
ustrezno računalniško opremo, ki jo predpiše banka. Pravica do uporabe NLB Klika se bo 
uporabniku odobrila le, če bo izpolnjeval naslednje pogoje:  
 

• uporabnik mora banki predložiti pravilno izpolnjen in podpisan zahtevek za 
odobritev uporabe Klika NLB, 

• v banki mora imeti odprt temeljni račun ali biti na najem pooblaščen ter 
• korektno poslovati z računi. 

 
Banka lahko brez obrazložitve zavrne zahtevek za uporabo Klika NLB (Banka Celje, 
2005). 
 
Ko se enkrat uporabniku odobri zahtevek, ta prejme: 
 

• navodilo za uporabo Klika NLB, 
• referenčno številko (To je sistemsko določena številka  ob izdaji certifikata, 

uporablja pa se za prevzem certifikata.), 
• geslo za prevzem certifikata, 
• certifikat (To je elektronska identifikacija uporabnika, kadar ta komunicira preko 

Klika NLB.). 
 

Če uporabnik želi, lahko za primerno nadomestilo dobi tudi: 
 

• kartico Klika NLB (To je dodatni varnostni element z vgrajenim čipom, na 
katerem so shranjeni varnostni elementi.) in 
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• čitalec kartice Klik NLB (To je naprava, ki je namenjena čitanju kartice NLB 
Klik.). 

 
Ko uporabnik enkrat pridobi pravico do uporabe Klika NLB in ko sam prevzame certifikat 
v skladu z navodili, lahko takoj začne uporabljati NLB Klik (Banka Celje, 2005). 
 
 

6.2 Varnost Klika NLB 
 
Že ob podpisu pogodbe se uporabnik Klika NLB zaveže, da bo sam poskrbel za varnost 
tako, da bo varoval osebne podatke in jih ne bo dajal tretjim osebam v uporabo.  Torej je za 
morebitne zlorabe kriv popolnoma sam in mu banka ni dolžna povrniti prav ničesar. Iz tega 
lahko sklepamo, da se banke zavedajo, da obstajajo najrazličnejši načini, da pride do 
nepravilnosti in zlorab, kar kaže na to, da Klik NLB ni stoodstotno varen. Seveda pa so 
banke za to pripravile takšno pogodbo,  kjer je celotno tveganje preneseno na uporabnika 
(Yahoo Geocities, 2000). 
 
Kar se tiče varnosti in zaščite je Nova Ljubljanska banka izdala dva paketa in sicer osnovni 
ter razširjeni paket. 
 
 

6.2.1 Osnovni paket 

 
Osnovni paket NLB Klika vsebuje digitalni certifikat, ki je natančneje povedano zelo 
dolgo število za identifikacijo uporabnika na internetu ter osebno geslo. Pri tem paketu je 
kodiranje statično, saj se kodira le preko digitalnega certifikata. Edino kar je pri tem možno 
spreminjati je uporabnikovo osebno geslo. 
 
Da bi več izvedeli o varnosti pri tej opremi, si natančneje poglejmo kaj vsebuje osnovni 
paket. Vsebuje tako imenovani digitalni ključ, ki je shranjen v obliki datoteke na trdem 
disku uporabnikovega računalnika. Torej sklepamo, da vsakdo, ki ima dostop do 
računalnika in je malo bolj s tem seznanjen, lahko pride do uporabnikovega digitalnega 
ključa. Da ta možnost obstaja opozarja tudi NLB v svoji brošuri pod točko "Izdelava 
varnostne kopije certifikata". Tukaj navaja kakšen je postopek, če se spremeni namen 
izvoza certifikata itd.  
 
Osnovni paket torej ne zagotavlja visoke ravni varnosti, vendar se kljub temu največ 
uporabnikov odloči prav zanj in to zaradi ugodne cene. Tega prav gotovo ne bi storili, če bi 
se zavedali potencialne nevarnosti, ki jim grozi. Prav pri uporabi tega osnovnega paketa je 
do zdaj prišlo do največjega števila odtujitev denarja z računov uporabnikov (Yahoo 
Geocities, 2000). 
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6.2.2 Razširjeni paket 

 
Veliko boljšo varnost pri uporabi Klika NLB si zagotovimo, če vzamemo razširjeni paket. 
Glavna razlika med obema paketoma je ta, da razširjeni paket vsebuje tudi kartico Klik 
NLB, ki generira ključe. To pomeni, da gre za dinamično kodiranje, pri čemer se zmanjša 
ali celo izniči možnost vdorov. V primeru, da uporabnik izgubi kartico Klik NLB ali pa mu 
jo ukradejo, tretja oseba ne more dostopati do spletne poslovalnice in do njegovega računa. 
 
Nova Ljubljanska banka je kartico ActivCard Gold dobila pri uglednem podjetju 
ActivCard, ki tudi samo pravi, da uporabnik kartice NLB Klik ni nikoli izpostavljen PC 
okolju, ki ni varno (Yahoo Geocities, 2000). 
 
Če na kratko povzamemo, lahko ugotovimo, da bo uporaba spletne poslovalnice varna le v 
primeru, da uporabnik uporablja razširjeni paket in z njim tudi kartico Klik NLB 
(ActivCard Gold). 
 
Torej zakaj še vedno velika večina uporablja osnovni paket namesto razširjenega? Naše 
mnenje je, da zato, ker velika večina bodočih uporabnikov sploh ne ve, da obstajata dva 
paketa, v banki pa se tudi ne potrudijo, da bi nam predstavili oba paketa. 
 
 

6.2.3 Pojav ponarejenih spletnih strani NLB 

 
NLB je vse svoje uporabnike spletne poslovalnice obvestila o pojavu ponarejenih spletnih 
strani Nove Ljubljanske Banke. Na spletu se je pojavila škodljiva programska oprema, ki 
simulira vstopno stran Klika NLB, od uporabnika pa zahteva, da izvozi kvalificirano 
digitalno potrdilo in vnese različna gesla. Tako lahko nepooblaščena oseba prevzame 
nadzor nad uporabnikovim računalnikom ter pridobi osebne in elektronske identifikacijske 
podatke, s katerimi lahko potem dostopa do vseh bančnih storitev v imenu uporabnika 
(RTV Slovenija, 2006). 
 
Takšna prevara se v svetu imenuje »phishing« oz. ribarjenje, ki smo ga podrobneje 
predstavil že v petem poglavju. Vseeno pa za takšne prevare obstaja veliko načinov zaščite 
in poskusov preprečevanja. Še vedno je najboljši način za preprečevanja takšnih zlorab 
osveščanje in izobraževanje uporabnikov. Za to je priporočljivo pozorno spremljati 
obvestila banke, pred vsem pa nikoli zaupati osebnih podatkov (številk kreditnih kartic ali 
zasebnih ključev certifikatov) spletnim stranem, saj banka od vas tega ne bi nikoli 
zahtevala. Še posebej pa je potrebna previdnost pri prejetih elektronskih sporočilih, v 
katerih vam sporočajo, da je nekdo vdrl v vaš bančni račun ter da je nujno potrebno, da 
nemudoma zamenjate vaše geslo (Mačus, 2006b). 
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Razlika  med pravo in ponarejeno vstopno stranjo v NLB Klik 

 
Prava vstopna stran: 
 

• v  naslovni vrstici se nahaja naslov: https://klik.nlb.si, 
• na ekranu brskalnika mora biti simbol zaklenjene ključavnice, 
• prav tako morata biti na ekranu brskalnika zapisana ime in priimek uporabnika ter 
• na ekranu mora biti prazno samo polje v katerega uporabnik vpiše svoje vstopno 

geslo v klik NLB. 
 
Slika 2: Prikaz pravilnih vstopnih strani v NLB Klik 

  
Vir: NLB d.d.-Nova Ljubljanska Banka, dostopno na: [http://www.nlb.si/cgi-
bin/nlbweb.exe?doc=16038. 
 
 
Ponarejena vstopna stran: 
 

• v naslovni vrstici se prav tako nahaja naslov: https://klik.nlb.si., ki pa se ne 
razlikuje od pravega, 

• na ekranu brskalnika ni simbola zaklenjene ključavnice in 
• na ekranu brskalnika tudi nista zapisana ime in priimek uporabnika. 
• Pojavijo pa se lahko ekrani, ki omogočajo brskanje oz. iskanje kopije shranjene 

datoteke s kvalificiranim digitalnim potrdilom, povezavo na stran z navodili za 
izvoz kvalificiranega digitalnega potrdila ter vnos gesla za kvalificirano digitalno 
potrdilo in gesla za vstop v NLB Klik (NLB d.d., 2002-2008). 

 
Pravi vstopni ekran v NLB Klik je dostopen šele po uspešnem preverjanju veljavnosti 
kvalificiranega digitalnega potrdila. Pri poskusu dostopa do »lažnega« NLB Klika se 
najprej pojavi naslednje varnostno sporočilo, ki se pri vstopu v pravi NLB Klik ne pojavi. 
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Slika 3: Prikaz ponarejenega vstopnega ekrana pri vstopanju v NLB Klik 

 
Vir: NLB d.d.-Nova Ljubljanska Banka, dostopno na: [http://www.nlb.si/cgi-
bin/nlbweb.exe?doc=16038. 
 
 
Če bomo ugodili zahtevam tega sporočila in nadaljevali delo, bo ta zlonamerna 
programska oprema povzročila, da se nam bo prikazal eden izmed naslednjih primerov 
lažnih vstopnih strani (slike 4,5 in 6): 
 
 
Slika 4: Lažna vstopna stran, ki od uporabnika zahteva izvoz kvalificiranega digitalnega potrdila 

 
Vir: NLB d.d.-Nova Ljubljanska Banka, dostopno na: [http://www.nlb.si/cgi-
bin/nlbweb.exe?doc=16038. 
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Slika 5: Lažna vstopna stran, ki opozarja na morebiten napačno izbran format izvoza  kvalificiranega 
digitalnega potrdila 

 
Vir: NLB d.d.-Nova Ljubljanska Banka, dostopno na: [http://www.nlb.si/cgi-
bin/nlbweb.exe?doc=16038. 
 
 
 
Slika 6: Lažna stran od uporabnika zahteva vnos gesla za kvalificirano digitalno potrdilo in vnos gesla 
za vstop v NLB Klik 

 
Vir: NLB d.d.-Nova Ljubljanska Banka, dostopno na: [http://www.nlb.si/cgi-
bin/nlbweb.exe?doc=16038. 
 
 

6.3 Varnostna priporočila NLB za večjo zaščito podatkov pri uporabi Klika NLB  
 
 

6.3.1 Kaj lahko stori banka? 

 
Banke se doma in posvetu že kar nekaj časa ukvarjajo z elektronskimi transakcijami. Res 
je, da so med tem časom imele tudi nekaj varnostnih težav, vendar so jih tudi uspešno 
odpravile. Glede na navedeno je bankam zelo težko očitati ne varnost njihovega sistema 
(Banovič, 2007 ).  
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Internetno poslovanje se vedno bolj razvija, kar pa daje vedno več možnosti kriminalcem 
za zlorabo elektronskega bančnega sistema. Goljufi pri tem uporabljajo različne tehnike, 
pri tem pa jim nevede pomagajo kar uporabniki sami, saj imajo svoje računalnike 
neprimerno zaščitene oz. so o poslovanju preko spleta premalo obveščeni. Varnostna 
tehnologija za zaščito internetnega bančništva je podobna pri vseh bankah, za to 
domnevamo, da je varnostna tehnologija NLB enaka tehnologiji Abanke.  
 
Banka za zaščito podatkov svojih komitentov poskrbi z: 

• najsodobnejšo tehnologijo za zaščito podatkov na spletu,  
• kriptografijo, 
• usmerjevalniki,  
• požarnimi zidovi,  
• internimi preverjanji in  
• postopki identifikacije. 

Komunikacija med uporabnikovim spletnim odjemalcem in strežnikom poteka po SSL 
protokolu, saj je to najvišja oblika varnosti, ki jo uporabljajo tudi največje mreže povsod 
po svetu. SSL protokol je splošno sprejet varnosti protokol za varen prenos občutljivih 
podatkov prek spleta. Vsi podatki, ki so na poti od odjemalca do spletnega strežnika so 
kriptirani, kot smo že omenili v 4.2.2 poglavju. Varna komunikacija med programi 
odjemalec/strežnik je glavni cilj SSL protokola, saj je tako onemogočeno učinkovito 
prisluškovanje, spreminjanje in ponarejanje sporočil (Abanka Vipa d.d.,  2007). 

 

6.3.2 Največ lahko za varnost storijo uporabniki Klika NLB 

 
Že pred pričetkom uporabe NLB Klika se uporabnik zaveže, da bo k večji varnosti 
pripomogel tako, da bo varoval osebno geslo ter varnostni ključ. Kar pomeni, da ju ne bo 
dal v uporabo ali v pogled tretjim nepooblaščenim osebam, saj bi za morebiti nastalo 
škodo, ki bi jo utrpel zaradi tretjih oseb, odgovarjal le sam. V primeru, da bi prišlo do 
takšnih nepravilnosti oz. zlorab, je uporabnik dolžan o tem obvestiti banko. Zavezuje se, da 
bo redno spremljal svoje tekoče poslovanje na računih. Pri poslovanju mora upoštevati 
poleg splošnih pogojev, ki jih je določila banka, tudi navodila za uporabo Klika NLB ter 
veljavno zakonodajo. Če se z novimi ali spremenjenimi pogoji ne strinja lahko v roku 15 
dni zahteva ustavitev uporabe klika NLB (Banka Celje, 2005). 
 
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj posameznih elementov, ki so ključnega pomena pri 
varovanju digitalnega potrdila in dostopa do spletne poslovalnice NLB Klik. 

Referenčna številka in avtorizacijska koda sta nujno potrebni za prevzem digitalnega 
potrdila in generiranje ključev. Pred prvo uporabo številke in kode ju je potrebno skrbno 
varovati na varnem mestu, saj tako preprečimo, da bi ju v roke dobila druga nepooblaščena 
oseba. Ko enkrat generiramo ključe in prevzamemo kvalificirano digitalno potrdilo, ne 
potrebujemo več niti referenčne številke niti avtorizacijske kode, za to ju lahko brez slabe 
vesti zavržemo (Abanka Vipa d.d.,  2007). 
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Zasebni ključ, ki se nahaja na prevzetem digitalnem potrdilu, je naslednji element, ki ne 
sme priti v roke nezaželenim osebam. Zasebni ključ je zavarovan z geslom, varovati pa je 
potrebno oba skupaj. Najbolj priporočljivo je hranjenje obeh na pametni kartici, saj je 
možnost zlorabe veliko manjša v primerjavi s hranjenjem na drugih medijih. 

Hranjenje zasebnega ključa na pametni kartici nam omogoča, da se zasebni ključ nikoli 
ne prenese v spomin računalnika ali na disk. Na pametni kartici se ključi generirajo in se 
tam tudi shranijo. Vseeno pa bo lahko tretja oseba uporabljala digitalno potrdilo in zasebni 
ključ, če bo imela dostop do pametne kartice in če bo poznala geslo oz. PIN kodo. Torej je 
odveč poudarjati, da se pametna kartica naj ne hrani na dosegu roke druge osebe. Pametne 
kartice so zasnovane tako, da ne dopuščajo izdelave varnostnih kopij oziroma izvoza 
zasebnega ključa. 

Najvišjo stopnjo zaščite na komercialnem področju danes v svetu pomeni identifikacija 
uporabnika in elektronsko podpisovanje prek pametne kartice. Zasebni ključ in podatki o 
lastniku v obliki kvalificiranega digitalnega potrdila so zapisani v samem čipu pametne 
kartice. V primeru izgube pametne kartice in v primeru uporabe te kartice s strani tretjih 
oseb, se ta samodejno zaklene po nekaj poskusih vpisa napačne osebne številke. 

Za uporabo pametne kartice bomo morali najprej namestiti čitalec pametnih kartic, ta se 
priključi na računalnik,vanj pa se pri uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila vloži 
pametna kartica (Abanka Vipa d.d.,  2007). 

Zasebni ključ na disku hranimo v primeru, da se ne odločimo za uporabo pametnih kartic. 
V tem primeru se bosta digitalno potrdilo in zasebni ključ hranila na disku računalnika 
oziroma v bazi brskalnika. Takšen način hranjenja pa v primerjavi z uporabo pametne 
kartice povečuje tveganje za zlorabo s strani drugih oseb. 

Ker sta digitalno potrdilo in zasebni ključ zapisana v obliki datoteke na trdem disku 
računalnika, je potrebno tretjim osebam preprečiti dostop do te datoteke.  Kako se bo v tem 
primeru varovalo digitalno potrdilo in zasebni ključ je odvisno od vrste spletnega 
brskalnika, ki se uporablja:  

• Če se uporablja Microsoft Internet Explorel, je potrebno zagotoviti visok nivo 
varnosti, saj bo le tako digitalno potrdilo zaščiteno z geslom tekom prevzema 
digitalnega potrdila na računalnik. V nasprotnem primeru je potrebno digitalno 
potrdilo najprej izvoziti, nato pa pri ponovnem uvozu nastaviti raven varnosti na 
visoko in si izbrati geslo za zaščito digitalnega potrdila. 

• Če pa uporabljamo Firefox, pa lahko digitalno potrdilo zaščitimo kar z glavnim 
geslom (Master Password). 

Pametni ključ USB je ločena naprava z lastnim kriptirnim sistemom za šifriranje in 
varovanje podatkov na katerem se lahko oz. je zelo priporočljivo hraniti digitalno potrdilo. 
Takšen USB ključ ne dopušča možnosti kopiranja digitalnega potrdila, zato veliko težje 
prihaja do zlorab. 

Varnostna kopija digitalnega potrdila je obvezna pri njegovem hranjenju na trdem disku. 
Varnostno kopijo se izdela na zgoščenko, če pa te nimamo na voljo si lahko pomagamo z 
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disketo, ki je manj zanesljiv in manj trajen medij za hranjenje varnostne kopije zasebnih 
ključev. Seveda pa moramo takšno zgoščenko oz. disketo potem hraniti na varnem mestu 
(Abanka Vipa d.d.,  2007).  

Največ vprašanj pri spletnem bančništvu se nanaša na gesla in kakšna je stopnja varnosti 
njihovega hranjenja v spletnem brskalniku. Ker smo ljudje pač lene sorte, se nam niti ne 
ljubi ob vsaki uporabi spletne banke ponovno vnašati vsa gesla. Zato nam brskalniki 
omogočajo, da si kar v njih shranimo svoja gesla. Vendar pa to ni varno predvsem kadar 
gre za internetno bančništvo, res pa je, da do sedaj še niso zabeležili primera, ko bi nekdo z 
brskalnika dobil osebna gesla (Banovič, 2007 ). 

 Pravilna izbira gesel predstavlja pomemben mehanizem zaščite. Geslo se lahko določi s 
pomočjo besed slovarja vendar to ni priporočljivo. Zanesljiveje je določiti geslo ob  
upoštevanju naslednjih pravil: 

• pri sestavi gesel mešano uporabljamo velike in male črke ter cifre,  
• geslo naj bo takšno, da ga drugi težko ugotovijo (Abbey International, 200?), 
• geslo, ki se ga da relativno zelo hitro natipkati, povzroča težave morebitnim 

opazovalcem pri zapomnitvi (Abbey International, 200?), 
• ob sumu, da nekdo pozna vaše geslo, ga je potrebno takoj zamenjati (Abbey 

International, 200?), 
• geslo naj vsebuje vsaj 8 znakov in  
• kot smo že omenili: geslo naj ne bo beseda iz slovarja.  

Gesla si nikoli ne zapisujemo, ampak si ga skušamo zapomniti. Zapisano geslo hranimo na 
mestu, ki je dostopno samo nam. V primeru, da pozabimo geslo, ne moremo uporabljati 
digitalnega potrdila, kar pomeni, da ga je potrebno preklicati in namestiti novega (Abanka 
Vipa d.d.,  2007). 

Veliko smo že tudi govorili o delovnih postajah, posodabljanju operacijskih sistemov, 
nameščanju požarnih zidov in o takojšnji prijavi suma zlorabe, zato na tem mestu tega ne 
bomo ponavljali, vendar opozarjamo, da tudi tega ne gre zanemariti, če hočemo da bo naše 
spletno poslovanje z banko zares varno. 
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7 SKLEP 
 
Našo diplomsko nalogo lahko sklenemo z ugotovitvijo, da smo dosegli zastavljene cilje, 
saj je naš namen bil, da se podrobneje seznanimo s sistemi internetnega bančništva ter 
ugotovimo kakšna je njihova varnost. Z raziskav smo pokazali, da je internetno bančništvo 
ena izmed storitev elektronskega bančništva, pri čemer gre za opravljanje bančnih 
obveznosti s pomočjo osebnega računalnika in seveda interneta. 
 
Ugotovili smo, da so prednosti internetnega bančništva številčnejše, kljub nekaterim 
slabostim kot so brezosebnost, nezaupanje in številne goljufije, ki grozijo s spleta. Zaradi 
vedno bolj hitrega tempa življenja, se ljudje vse pogosteje odločajo, da bodo svoje bančne 
posle odslej opravljali kar od doma, saj je za njih to bolj priročno, ceneje, dostop do banke 
pa jim je na voljo kar celih 24 ur na dan ter 365 dni v letu. 
 
Ob številnih prednostih za uporabnike pa pogosto pozabljamo, da bomo pri poslovanju 
preko spleta izpostavljeni številnim nevarnostim. Ugotovili smo, da je za varnost 
internetnega bančništva s strani bank večinoma dobro poskrbljeno s tehnologijami 
povečane varnosti (npr. overjanje in kriptografija). Na področju varnosti si banke ne 
morejo privoščiti spodrsljajev, saj le ti slabo vplivajo na ugled banke. 
 
Ko govorimo o varnosti smo prav gotovo najšibkejši člen mi uporabniki. Od nas je odvisno 
ali bo prišlo do zlorab ali ne. Ugotovili smo, da uporabniki internetnega bančništva ne 
naredijo dovolj za lastno zaščito. Razloge je mogoče najti v tem, da ljudje niso dovolj 
seznanjeni z nevarnostmi, ki jim bodo izpostavljeni kot uporabniki spletnega bančništva. 
Ključ rešitve tega problema je informiranost ter skrb za posodabljanje računalniških 
programov, ki so namenjeni večji zaščiti računalnika samega.  
 
Dobro zaščiten računalnik je tako rekoč preventivni ukrep pred raznimi škodljivimi 
programskimi opremami, katerih namen je oslabiti delovanje računalnika, kar posledično 
vodi tudi do težav  pri uporabi spletne banke. Med najpogostejše primere škodljive 
programske opreme sodijo virusi, črvi in razni trojanski konji, ki vplivajo na delovanje 
računalnika. 
 
Ugotavljamo, da se pojavlja vedno več nepridipravov, ki hočejo na lažji način priti do 
dodatnih finančnih sredstev. V ta namen obstajajo razni načini, s katerimi nepooblaščene 
osebe pridejo do podatkov, ki jim omogočijo dostop do naših računov. Takšna dva načina  
za zlorabo sta phishing in pharming. Pri obeh gre za pridobivanje osebnih podatkov s 
pomočjo lažnih spletnih strani bank, ki ponujajo internetno bančništvo. Uporabnik 
dejansko misli, da gre za pravo stran, za to brez slabe vesti vanjo vnese vse zahtevane 
podatke. V diplomski nalogi tudi navajamo kako prepoznamo takšno lažno stran. Ključna 
elementa prave spletne strani sta simbol zaklenjene ključavnice ter izpisana ime in priimek 
uporabnika, saj teh dveh elementov na ponarejeni spletni strani ni mogoče najti. Na obeh 
straneh pa se pojavi pravilno izpisan URL naslov, vendar vas to ne sme napeljati na misel, 
da je ta stran prava. Zato predlagamo, da se orientirate po več elementih skupaj in se ne 
zanašate samo na enega, saj boste le tako znali uspešno razlikovati med ponarejeno in 
pravo spletno stranjo.  
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Ob koncu podajamo še predloge za bolj varno internetno bančništvo. Svetujemo, da naj 
bodo uporabniki previdni pri izbiri gesel, sestavljajo jih naj iz črk in številk, naj si jih 
zapomnijo in ne zapisujejo, predvsem pa naj jih nikoli in nikdar ne zaupajo drugim 
osebam. Predlagamo tudi redno posodabljanje operacijskih sistemov ter protivirusnih 
programov, po uporabi spletne banke pa priporočamo zapiranje brskalnikov. To je le nekaj  
ukrepov za izboljšanje spletnega bančništva, ki smo jih predstavili v diplomski nalogi. Če 
bomo za varnost skrbeli tako banke kot tudi uporabniki, bo internetno bančništvo tudi zares 
varno. 
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8 POVZETEK 
 
 
Dandanes je nemogoče najti banko, ki ne bi poslovala elektronsko ter nudila storitev 
elektronskega bančništva. Internetno bančništvo je kot storitev elektronskega bančništva 
dalo bankam nove razsežnosti, saj so te večino svojih storitev ponudile kar v svoji spletni 
poslovalnici. Komitenti bank pa za uporabo spletne poslovalnice potrebujejo le osebni 
računalnik ter dostop do interneta. Zaradi prednosti uporabe internetnega bančništva, 
število uporabnikov spletnih bank iz dneva v dan narašča. 
 
Za varnost sistemov internetnega bančništva mora biti poskrbljeno z obeh strani, tako s 
strani banke kot tudi s strani uporabnikov. Banke zagotavljajo varnost na omenjenem 
področju s pomočjo varnostne tehnologije (požarni zidovi, usmerjevalniki, kriptografija in 
overjanje), uporabniki pa z rednim posodabljanjem operacijskih sistemov, protivirusnih 
programov ter s skrbnim varovanjem osebnih podatkov s čimer pripomorejo k višji stopnji 
varnosti ter zanesljivosti sistemov internetnega bančništva. 
 
S spleta pretijo različne nevarnosti, ki posredno in neposredno vplivajo na internetno 
bančništvo. Virusi, črvi in trojanski konji lahko oslabijo delovanje osebnih računalnikov 
ter uničijo podatke ter datoteke shranjene na njih. Navedeni škodljivi programi  tako 
posredno vplivajo na spletno bančništvo. Neposredno pa se na internetno bančništvo 
nanaša pojav lažnih spletnih strani bank (ribarjenje in pharming). Nepridipravi skušajo s 
pomočjo lažnih spletnih strani priti do podatkov s katerimi imajo kasneje dostop do našega 
transakcijskega računa. 
 
 
Ključne besede: 
 
Elektronsko poslovanje/ Elektronsko bančništvo/ Internetno bančništvo/  Varnost sistemov 
internetnega bančništva/ Varnostna tehnologija/ Ribarjenje/ Pharming/ Virusi/ Črvi/ 
Trojanski konji/ Klik NLB 
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9 ABSTRACT 
 
 
Nowadays it is impossible to find a bank which does not run business electronically and 
offers services of electronic banking. Internet banking as service of electronic banking has 
given new extensions to banks, because they offered most of their services in their so 
called “virtual banks”. Everything what online bank users need to access online bank, is a 
personal computer and access to internet. Because of the numerous advantages of online 
banking, the number of online banking users is increasing daily. 
  
When we are talking about internet banking, we can not overlook its security. Secure 
internet banking is a mutual responsibility. It concerns both, banks and users. For instance: 
banks assure safety on mentioned field with security technology as fire walls, routers, 
cryptography and verification, whereas users have their own set of responsibilities in 
providing security for their internet banking. They must update the operating systems and 
anti-virus programs regularly. Their passwords and personal data must be kept secret. 
 
Earlier mentioned viruses, worms and Trojan horses may weaken your personal computer 
or destroy all data and files, stored on your computer. Furthermore, internet frauds are 
becoming a common thing these days. Fraudsters often create authentic-looking, but false 
websites (phishing and pharming). Their purpose is to tempt users to enter their personal 
information, which will then be re-used to access their bank accounts.  
 
 
 
Key-words: 
 
Electronic commerce/ Electronic banking/ Internet banking/ Internet banking systems 
security/ Security technology/ Phishing/ Pharming/ Viruses/ Worms/ Trojan horses/ Klik 
NLB
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