Zakaj izbrati mBills?

• Varnost vaših transakcij: vse transakcije so pri
prenosu iz mobilnika na strežnik enkriptirane, kar
zagotavlja zaščito pred tem, da bi imele nepooblaščene osebe vpogled in možnost spremembe
transakcije.

1. Ena za vse - enotna uporabniška izkušnja
plačevanja, ne glede na banko in mobilnega
operaterja.

• Varnost vašega denarja v mobilni denarnici
mBills: denar uporabnikov mBills je shranjen na
posebnem bančnem fiduciarnem računu, na
kakršnih se shranjujejo izključno sredstva uporabnikov mBills.

3. Varno – mBills ima dovoljenje Banke Slovenije
za izdajanje e-denarja in opravljanje plačilnih
storitev. Vaš denar je vedno na varnem na
posebnem bančnem računu, do katerega
dostopate izključno vi.

• Varnost denarja na vašem bančnem računu:
do sredstev bančnega računa lahko z mBills
dostopate samo vi, kadar v aplikaciji mBills sami
potrdite polnjenje mobilne denarnice.

4. Prijazno do okolja – papirnati računi in
položnice niso več potrebni.
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Mobilna denarnica mBills je varna.

Mobilna
denarnica
mBills

2. Hitro - plačila so izvedena takoj.

5. Preprosto - prejmite in plačajte račune brez
napora z nekaj dotiki zaslona, kjerkoli ste.

• Varnost vaših podatkov v mobilnem telefonu:
podatki uporabnikov mBills (uporabnikov profil,
računi, transakcije itd.) niso shranjeni na mobilnem
telefonu, temveč izključno v močno zavarovanem
okolju na strežniku. S krajo vašega mobilnika nihče
ne more priti do vaših podatkov mBills. Ob zamenjavi telefona pa si mBills preprosto naložite na
novi telefon in ohranite vse podatke.

Prenesite aplikacijo iz
Google Play ali App Store.

Za pomoč in nasvete smo vam na voljo
ob delavnikih od 8.00 do 16.30 na
telefonski številki 01 200 33 34.

Denarnica kar na
vašem telefonu!
Vstopite v sodoben način
plačevanja.
www.petrol.si/mbills

Poenostavite si življenje!

Kaj omogoča mBills?

Ali pogosto zamenjate denarnico in iščete tisto pravo, v

Mobilna denarnica mBills vam na vseh Petrolovih

katero bi lahko spravili vse kartice, gotovino in kovance,

prodajnih mestih omogoča:

ki jih imate? Zdaj je to le preteklost. Edino kar boste
menjali, bo le ovitek vašega telefona. Zakaj?

• Plačilo nakupov – pri blagajni pokažete bar kodo na

Omogoča pa vam še veliko več.
• Brezplačno lahko
nakažete denar
komurkoli na telefonsko
številko.

zaslonu svojega telefona, prodajalec pa jo skenira. Iz
Denarnico imate lahko kar v svojem telefonu, z njo pa
lahko plačujete vsak dan in vse dni v letu.
Mobilna denarnica mBills je varna, hitra, preprosta,
ugodna in prijazna do okolja. Z njo bo iskanje denarnice
v torbi ali žepu le še preteklost.

varnostnih razlogov plačilo potrdite v aplikaciji mBills.
Hitro in preprosto. Plačevanje z mBills je tudi prijaznejše
do okolja, saj pri uporabi hitrega plačila ne potrebujete
več papirnatega računa, ker je račun že v telefonu. Prav
tako odpade zamudno preštevanje ali iskanje drobiža za

• Na izbranih lokacijah
plačujete blagajniške
račune s skeniranjem
mBills kode QR na
računu.

vračilo ob plačilu z gotovino.
• Plačujete položnice
neodvisno od delovnih
časov in bančnih urnikov
po ugodni proviziji in to s
priročno funkcijo
skeniranja položnice.

Kaj je mBills?
Je odprta platforma za mobilno plačevanje in temelji
na mobilni denarnici, ki bo nadomestila vsem znano

• Vplačilo denarja v denarnico mBills - možnost

denarnico za gotovino.

vplačila je omogočena na vseh Petrolovih prodajnih
mestih. Pri blagajni pokažete bar kodo na zaslonu

Kot je bilo do zdaj mogoče karkoli kupiti z gotovino, je z

svojega telefona, prodajalec jo skenira, vi pa mu predate

mBills mogoče kupovati z elektronskim denarjem.

želeni znesek vplačila. V tem primeru je vplačana

Uporabnikom omogoča:

gotovina v vaši denarnici takoj. Hitro in priročno. Denar

• plačevanje blagajniških računov,

lahko v mobilno denarnico mBills vplačate tudi z

• plačevanje mesečnih položnic,

UPN-nalogom ali neposredno z bančnega računa

• nakupovanje na spletu,

(možnost samodejnega polnjenja). Sredstva pridejo z

• nakazovanje denarja,

bančnega računa v mobilno denarnico v dveh delovnih

• naročanje in plačevanje blaga kar s skeniranjem

dneh.

oznake QR na izdelku in še veliko drugega.
• Izplačilo denarja iz denarnice mBills - če potrebujeUporabljate jo lahko ne glede na to, pri kateri banki imate

te gotovino, pa nimate bančne kartice oziroma ste

odprt bančni račun ali pri katerem telekomunikacijskem

pozabili številko PIN, si lahko na Petrolovih prodajnih

operaterju imate sklenjeno naročniško razmerje.

mestih denar izplačate iz mobilne denarnice mBills. Pri

• Prejemate in plačujete
e-račune. Prejmete pa
tudi opomnik ob
prejemu in pred potekom roka za plačilo.

• Plačujete na spletu brez
vnašanja osebnih
podatkov in podatkov
kreditne kartice.

• Nadzorujete stanje,
porabo denarja in
plačane račune v
vsakem trenutku.

blagajni pokažete bar kodo v aplikaciji in poveste, koliko
gotovine želite. Preprosto in varno.

Nekatere funkcionalnosti je mogoče uporabljati samo pri izbranih
pogodbenih partnerjih mBills.

