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Ljubljana, 9. december 2015 

Hypo banka uvedla mobilno banko in posodobila obsto ječo 
spletno banko  
V Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., je na voljo prenovljena spletna banka HYPOnet 

in nova, mobilna, banka HYPOmobile. Strankam obe verziji prinašata še 
enostavnejše in hitrejše bančno poslovanje.  

Digitalizacija na velika vrata vstopa v bančni svet in v Hypo banki temu sledimo. Z uvedbo 
digitalnih novosti zaokrožujemo obsežen projekt prenove spletnega bančništva, s čimer se 
Hypo banka uvršča na trgu med naprednejše ponudnike spletnih in mobilnih bančnih vsebin. 
V nadaljevanju sledita kratka opisa obeh storitev, podrobnosti pa so dosegljive na spletnem 
mestu: http://www.hypo-alpe-adria.si/sl/content/e-bancnistvo-0. 
 
HYPOmobile 
Mobilna banka HYPOmobile strankam prinaša varnost, hitrost, stabilno 
delovanje in enostavnost uporabe. 
Z mobilno banko strankam nudimo tudi nove možnosti mobilnega 
bančništva . Uporabniki Android sistemov si lahko HYPOmobile brezplačno 
snamejo iz spletne trgovine Google Play, za uporabnike telefonov z iOS 
sistemom pa bo v spletni trgovini Apple Store na voljo v kratkem. Na voljo pa 
je tudi posebna verzija spletne mobilne banke HYPOmobile, https://www.hypomobile.si. 
HYPOmobile omogoča hiter dostop do najpogosteje uporabljenih bančnih storitev:  

• preverjanje in prikaz stanj ter prometa na računih; 
• izvedbo plačil; 
• interne prenose med računi, odprtimi pri Hypo banki; 
• prikaz plačil, ki čakajo na izvršitev; 
• pregled arhiva plačil; 
• prikaz podatkov o karticah; 
• prikaz lokacij poslovalnic in bankomatov; 
• prikaz tečajne liste; 
• prikaz sporočil banke in osebnih sporočil; 
• generiranje gesla za vstop v spletno banko. 

 
HYPOnet 
Prenovljena spletna banka HYPOnet strankam prinaša varnost, hitrost, 
stabilnost delovanje in enostavnost uporabe. 
HYPOnet ima preko 40 novih in posodobljenih funkcionalnosti, vi šji 
nivo varnosti, bogatejšo grafi čno podobo  ter višjo raven 
avtomatiziranosti storitev . HYPOnet med drugim omogoča:  

• preverjanje in prikaz stanj ter prometa na računih;  
• izvedbo plačil, vnos plačil tudi z datumom vnaprej; 
• interne prenose med računi, odprtimi pri Hypo banki; 
• sklepanje depozitov ter pristop k varčevanjem; 
• prikaz poslovanja s karticami; 
• pregled kreditov v odplačevanju; 
• menjavo valut; 



 

• naročilo na SMS obveščanje ob različnih dogodkih; 
• oddajo različnih naročil in vlog; 
• nakazila sredstev v tujino; 
• vpogled v stanje vrednostnih papirjev na trgovalnih računih, odprtih pri Hypo banki; 
• pregled arhiva plačil in naročil. 

 
Hkrati so z datumom uvedbe prenovljene spletne oziroma nove, mobilne, banke pričeli veljati 
novi Splošni pogoji za uporabo spletne banke HYPOnet in Splošni pogoji za vodenje 
transakcijskega računa. Za obstoječe stranke pa bodo ti stopili v veljavo 15. 2. 2016. 
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