
1. Overenie prostredníctvom SMS kódu a hesla ku karte

Kde nájsť heslo ku karte a ako ho zmeniť?
(návod)

Heslo ku karte nájdete aj vo svojej žiadosti o vydanie karty, ale oveľa jednoduchšie je pozrieť si ho v Internet 
bankingu.

Postup:

1. Otvorte si VÚB Internet Banking.

V prípade, že ste práve vo svojej mobilnej 
aplikácii, kliknite sem na prihlásenie 
do VÚB Internet Bankingu.

2. V ľavej časti obrazovky kliknite na
„Karty“ a následne „Prehľad kariet“.

Detail konkrétnej karty si môžete zobraziť 
kliknutím na tri bodky a zvolením položky 
„Detail karty“.

zmeny pri platbe  
kartou na internete

Ak platíte na internete kartami od VÚB banky, zrejme poznáte SMS autorizáciu – zadanie kódu, ktorý Vám pri 
platení prichádza na mobil. V rámci zmien, ktoré pripravuje Európska únia na zvýšenie bezpečnosti internetových 
platieb, budeme všetci overovať naše internetové nákupy trochu inak.

Už dnes si môžete vybrať okrem overenia prostredníctvom SMS kódu aj jednoduchší a rýchlejší spôsob overenia, 
a to overenie cez VÚB Mobil Banking. Zmena nastala aj pri overení prostredníctvom VÚB Tokenu, pri ktorom je 
potrebné načítať do Vašej aplikácie VÚB Token aj vygenerovaný QR kód. Už čoskoro bude potrebné pri overovaní 
pomocou SMS kódu zadávať aj heslo ku karte.

Nové spôsoby overenia platby kartou na internete:

overenie cez VÚB Mobil Banking
overenie prostredníctvom SMS kódu a hesla ku karte
overenie cez VÚB Mobilný Token

lenka
Zvýraznenie
Kde nájsť heslo ku karte a ako si ho zmeniť?

https://nib.vub.sk/nibr/login


3. V detailoch karty uvidíte položku „Heslo ku karte“ a možnosti „Zm eniť“ a „Zobraziť“.

Vyberte si podľa toho, čo chcete urobiť.

4. Pri požiadavke zobrazenia alebo zmeny hesla Vás môže Internet banking z bezpečnostných dôvodov 
vyzvať na autorizovanie.

Môžete si vybrať autorizáciu, ktorá Vám najviac vyhovuje (podobne, ako keď platíte účty).

5. Po úspešnej autorizácii sa Vám zobrazí heslo (ak ste klikli na „Zobraziť“) alebo možnosť zmeny hesla
(ak ste klikli na „Zmeniť“).

lenka
Zvýraznenie
podobne,



6. Ak si budete chcieť heslo zmeniť, nezabudnite na základné bezpečnostné pravidlá a vyhnite sa ľahko
uhádnuteľným heslám.

Kombinácia písmen, číslic a špeciálnych znakov je ideálna. Pri zadávaní hesla si dajte pozor na správne dodrža-
nie diakritiky, veľkých a malých písmen. Vaše nové heslo musí mať minimálne 8 a maximálne 20 znakov.

Používate viaceré karty? Nastavte si rovnaké heslo 
pri všetkých a ľahšie si ho zapamätáte.

Ako potvrdzovať platby po novom cez SMS a heslo ku karte?

Ako potvrdzovať platby po novom cez VÚB Mobilný Token?

2. Overenie cez VÚB Mobilný Token

Ak máte stiahnutú aplikáciu VÚB Mobilný Token, môžete využiť tento spôsob overenia pri platbách 
kartou na internete.

3. Overenie platby kartou na internete
cez VÚB Mobil Banking
Svoju internetovú platbu môžete overiť veľmi elegantne prostredníctvom smartfónu alebo tabletu 
s nainštalovanou aplikáciou VÚB Mobil Banking. Je to jednoduché, rýchle a s týmto návodom to 
zvládnete hravo.

Ako potvrdzovať platby po novom cez VÚB Mobil Banking?

https://www.vub.sk/3d-secure/#tab_3
https://www.vub.sk/3d-secure/#tab_1
https://www.vub.sk/3d-secure/#tab_2



