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Vaše geslo za 3D Secure vam v krat-kem poteče!

Od 22. 8. 2016 dalje:

varno spletno plačevanje z 
novim geslom za 3D Secure + 
mobileTAN 

Pomembne informacije

Da, od 22. avgusta dalje 

si regristrirate novo 

geslo za 3D Secure. 

A tudi, če že imam geslo?

Da, saj gre za nov in še 

varnejši sistem 3D Secu-

re. Vse informacije boste 

našli v zgibanki :-)

Že veste?

Zdaj nov sistem 

3D Secure.

Res? Zakaj pa?

Je varnejši.

Ali moram zaradi tega kaj 

storiti?



Še varnejše spletno plačevanje

Novi sistem 3D Secure

Tako deluje novi sistem 3D Secure

Sprememba z 22. 8. 2016

S SMS-jem za dodatno zaščito
Za vsako spletno plačilo v postopku 3D Secure prejmete SMS 
sporočilo z naključno izbranim geslom mobileTAN. Plačilo bo 
izvedeno le, če bosta gesli za 3D Secure in mobileTAN pravilno 
vneseni. 

Pregled spletnih plačil
Vsako SMS sporočilo mobileTAN vsebuje osnovne podatke 
o trgovcu in znesku plačila. Na ta način lahko ponovno pre-
verite svoje spletno plačilo, preden ga dokončno potrdite.

Dosedanja gesla bodo deaktivirana
S prehodom na novi sistem 3D Secure bodo vsa obstoječa 
gesla za 3D Secure deaktivirana. Potrebna bo ponovna 
enkratna registracija, tudi za že registrirane uporabnike. 

Potrebna nova registracija
Novo registracijo lahko opravite 
kadarkoli od 22. avgusta dalje, 
in sicer med samim postopkom 
spletnega plačila ali na naslovu 
www.paylife.at/hypo. 

Za plačevanje potrebujete svoj 
mobilni telefon in enkratno geslo.

Za več udobja 
Enkratno geslo ste prejeli skupaj s kartico.
Če ste ga založili, si preprosto naročite novo, brezplačno enkrat-
no geslo na naslovu pw.paylife.at. Geslo boste prejeli po pošti, 
nato lahko nadaljujete z registracijo.

Lahko nam pa pred spremembo pravočasno posredujete svojo 
mobilno številko in elektronski naslov. V trenutku boste prejeli 
SMS ali e-pošto z enkratnim geslom.

Z brezplačno registracijo v postopek 3D Secure si boste 
lahko že danes zaščitili svoje spletno plačilo z geslom, ki si ga 
boste določili sami.  
Vaš mobilni telefon bo imel odslej ključno vlogo pri varnem 
plačevanju po spletu. 

Enkratno geslo ste prejeli 
skupaj s kartico.



SMS kot dodatna 
zaščita

Za vsako spletno plačilo prej-
mete SMS sporočilo z geslom 
mobileTAN  

Preglednost
          Znesek plačila in podatki 
o trgovcu v vsakem mobileTAN 
SMS-ju
 

Udobje
          Posredujte kontakne 
podatke zdaj in v trenutku boste 
prejeli e-pošto ali SMS s podatki 
za registracijo 

do 21. 8. 2016

od 22. 8. 2016 dalje

Zaščiteno z geslom za 
3D Secure

Še varnejše spletno plačevanje: 
novo geslo za 3D Secure

+ mobileTAN 

3D Secure
3D Secure

Vrsta prednosti
Pregled zdajšnjih in novih prednosti, ki jih prinaša sistem 3D 
Secure.

     Varno spletno plačevanje
Z vašim izbranim geslom za 3D 
Secure

     Brezplačna storitev
Z registracijo in uporabo nimate 
stroškov

Prednosti ostajajo!

Z novo registracijo pa boste 
deležni še teh prednosti!

Nova 
registracija

Več informacij
Na spletu lahko preberete vse podrobnosti o novem postopku 3D 
Secure in z 22. avgustom tudi o možnosti za novo registracijo.

www.paylife.at/hypo 

Vse informacije in nova 

registracija - od 22. 8. dalje



Preprosto
Od 22. 8. dalje: opravite novo registracijo

Imejte mobilni telefon pri sebi in registrirajte novo geslo za 3D 

Secure - na naslovu www.paylife.at/3dsecure ali med spletnim 

nakupom.

Hitro
Do 15. 8.: posredujte kontaktne podatke

Varno
Varno spletno plačevanje

Z novim geslom za 3D Secure in dodatnim geslom mobileTAN po 

SMS-ju za vsako spletno plačilo.

Moje novo geslo za 3D Secure

Posredujete kontaktne podatke zdaj 

Sporočite svoje kontaktne podatke do 15. 08. 2016, zato da 
boste že med samo registracijo prejeli enkratno geslo preko 
elektronske pošte ali po SMS-ju. Urediti morate naslednje:

Na spletni strani www.paylife.at/hypo ali v eni od poslovalnic 
banke Hypo Alpe Adria v Sloveniji izpolnite obrazec za  
spremembo in ga odpošljete preko e-pošte (prepaid@paylife.at) 
ali navadne pošte (naslov glej spodaj) do 15. 08. 2016.
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Hiter, preprost in varen postopek 


