NAVODILA ZA KREIRANJE UPORABNIŠKEGA RAČUNA REKONO
Kaj potrebujete za uspešno kreiranje računa Rekono?
-

Elektronski naslov in dostop do njega
Mobilni telefon
Davčno številko
Številko bančne kartice (pri karticah Mastercard jo najdete na sprednji strani, pri karticah Maestro na hrbtni strani kartice)
PIN kodo bančne kartice

Potem, ko pripravite vse navedeno, sledite korakom spodaj:
Vstopni zaslon

Kliknite na gumb »Ustvari račun«

Korak 1

Korak 2

Vnesite vaš elektronski naslov ter geslo,
ki ga boste uporabljali za račun Rekono.

Preverite svojo e-pošto in prejeto
potrditveno kodo prepišite v polje.

Geslo ponovno vpišite.

Kliknite gumb Naprej.

Vpišite svojo telefonsko številko, pri tem
pazite na vnosno obliko (primer: 041 111
111).
Preberite Pogoje uporabe in označite, da
se z njimi strinjate ter kliknite gumb
Naprej.

Korak 3

Preverite sporočila na svojem mobilnem
telefonu in prepišite enkratno kodo SMS
v drugo polje.
Kliknite gumb Naprej.

Korak 4

Korak 5

Prepišite ZADNJIH 6 ZNAKOV (številk)
PAN številke svoje bančne kartice.

Vpišite kodo PIN kartice, ki ste jo
uporabili v prejšnjem koraku.

Uporabljate kartico Mastercard?
Številka kartice se nahaja na sprednji
strani.

Koda PIN je številka, ki jo uporabljate pri
dvigih na bankomatu ali pri plačevanju na
POS terminalih.

Uporabljate kartico Maestro? Številka
kartice se nahaja na hrbtni strani.

Kliknite gumb Naprej.

Korak 6

Vpišite svoje osebne podatke: ime,
priimek, datum rojstva, naslov in državo
stalnega prebivališča.
Pri vnosu datuma rojstva, bodite pozorni
na pravilen zapis (01.01.1990, itd.)
Kliknite gumb Dodaj osebne podatke.

Vpišite svojo davčno številko in kliknite
gumb Naprej.

Za nemoteno uporabo bančnih aplikacij hranilnice mora imeti vaš račun Rekono vsaj srednjo raven zanesljivosti.
Slednjo dosežete z vnosom podatkov iz vaše bančne kartice in osebnih podatkov, ki jih bomo preverili pri izdajatelju
in FURS.

Korak 7

Za uspešen zaključek registracije kliknite
na prikazano polje (NA STORITEV).

Korak 8
Kliknite gumb Dovolim. S klikom na gumb Dovolim podate svoje dovoljenje Delavski hranilnici, da ob vstopu v
njene bančne aplikacije preveri vaše Rekono podatke.

_______________________________________________________________________________________
Dovoljenja za dostop do Rekono podatkov lahko sami upravljate v Rekono nadzorni plošči, ki se nahaja
na spletni strani ponudnika storitve Rekono, na naslovu www.rekono.si.
Podjetje Rekono, ki skrbi za delovanje sistema, ima za svoje IT-storitve vzpostavljen sistem upravljanja storitev, ki
je certificiran po standardu ISO 20000, sistem vodenja varovanja informacij, ki je certificiran po standardu ISO
27001 ter sistem vodenja kakovosti, ki je certificiran po standardu ISO 9001.
Rekono ima status kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja, ki ga je pridobil po uspešno izvedenem
postopku akreditiranega certifikacijskega organa, ki ga je zaključilo Ministrstvo za javno upravo, in
sicer z vpisom Rekono d.o.o. na nacionalni in EU seznam ponudnikov storitev zaupanja.
POMEMBNO: Za nemoteno uporabo bančnih aplikacij hranilnice mora imeti vaš račun Rekono vsaj srednjo raven
zanesljivosti. V primeru preklica dovoljenja dostopa do izbranih Rekono podatkov, uporaba aplikacij hranilnice ni
mogoča.

