
ePIN � NÁVOD PRI PLATBE SKPAY KARTOU NA INTERNETE

ePIN si kedyko�vek bezplatne zobrazte alebo zme�te v aplikácií SKPAY6. 
Ak máte �al�ie otázky, pre�ítajte si �as� �Naj�astej�ie otázky� v tomto návode, alebo nás kontaktujte 7. 

 emailom na  alebo telefonicky na  v pracovných d�och 8:00-17:00.spps@spps.sk +421 2 54 419 753

Postup

Naj�astej�ie otázky

Na �o slú�i ePIN?
ePIN zvy�uje bezpe�nos� platieb kartou na internete. V�aka ePINu máte e�te vä��iu istotu, �e kartou 
zaplatí� iba Vy.

Odkedy musím pou�íva� ePIN?
ePIN automaticky nastavíme v�etkým klientom v noci zo 7. na 8.12.2020. Ak si chcete ePIN vyskú�a� skôr, 
postupujte, prosím,  pod�a jednotlivých krokov v tomto návode a aktivujte si ePIN u� teraz. 

�o mám robi�, ak e�te nemám prístup do aplikácie SKPAY?
Jednoducho sa zaregistrujte na  alebo si stiahnite aplikáciu s https://mojakarta.skpay.sk/auth/registration
názvom �SKPAY� z                   �i                 . Registrujte sa s pou�itím variabilného symbolu Va�ej karty a 
emailu �i mobilu, ktorý ste uviedli v zmluve o karte.

Prihlásil som sa do appky, ale ePIN nevidím.
Pre zobrazenie ePIN je potrebné ma� stiahnutú poslednú verziu mobilnej aplikácie zo Store-u alebo sa 
prihlási� cez webovú verziu na  https://mojakarta.skpay.sk/auth/login

1. Tu zadajte jednorazový kód z SMS správy ako doteraz

2. Tu zadajte nový kód ePIN

3. Potvrďte transakciu

1234 000 000 000
VS 0123459789
VALID THRU 01/22

1234 000 000 000
VS 0123459789
VALID THRU 01/22

Jednorázový SMS kód

ePIN

ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ

OPÄTOVNE ZASLAŤ SMS KÓD

Pre potvrdenie platby zadajte, prosím jednorazový
kód z SMS, ktorý sme Vám práve poslali na �íslo
+421 XXX XXX XXX a ePIN, ktorý nájdete v Internet
bankingu v detaile platobnej karty.

Zostávajúci �as: 04:45

Potvrdenie platby kartou zadaním SMS
kódu a ePIN
Obchodník: XXXXXX

Suma: 1,00 EUR

Dátum: 24.9.2020

�íslo karty: XXXXXX

Sloven�ina    English    �e�tina Pomoc    Zru�i�

* Ak si chcete zmeni� telefónne �íslo pre zaslanie SMS
kódu, mô�ete tak urobi� telefonicky na infolinke *6500
so slu�bou Hlasová biometria alebo osobne na na�ich
pobo�kách.

Tieto údaje nebudú zaslané obchodníkovi.

Powered by Global Payments Europe

1. Prihláste sa do mobilnej alebo webovej aplikácie SKPAY:              , ,          
 2. Prejdite na zálo�ku �Moje karty�
3. Stla�te �Zobrazi� ePIN�
4. Uvidíte ePIN - zapamätajte si ho alebo si ho zme�te. Nikomu ho neprezra�te.
5. Pri platbe kartou na internete zadajte SMS kód a ePIN do príslu�ných polí�ok zabezpe�enej stránky 
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