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ال تبدأ عملية التسجيل املوضحة أدناه حتى تتلقى <>17خطاب التسجيل< >17/و <>23بيانات الدخول< >23/الخاصة بك للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت (رقم  PINالخاص بالفتح واسم تسجيل الدخول).
منفصل بالربيد يحتوي عىل بيانات الوصول الجديدة الخاصة بك.
ً
إذا قمت بتحويل اإلجراء السابق إىل  ،pushTANفستحتفظ ببيانات الوصول املعتادة .وإال فستتلقى خطاب PIN
يف الخطوة التالية ،تقوم بتعيني
كلمة مرور للتطبيق وتأكيدها
بإعادة إدخالها مرة أخرى.
ثم حدد ما إذا كنت تريد فتح
التطبيق بدالً من ذلك عرب
 TouchIDأو .FaceID
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تم اآلن إعداد اتصال 7

 pushTANالخاص بك
بنجاح!

ابدأ التطبيق وانقر عىل «Jetzt
einrichten» «Neu bei
»pushTAN?» «Weiter»»Weiter
للسامح بتوصيل رسائل .Push
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إذا كنت قد تلقيت بيانات الوصول
األولية للخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت
منا فستحتاج اآلن إىل تغيري رقم PIN
الذي قدمته .ثم أكّد رقم  PINهذا
عن طريق إدخاله مرة أخرى.
تذكر  PINهذا بعناية! تحتاج أيضً ا إىل
رقم  PINهذا لتسجيل الدخول عرب تطبيق
« »Sparkasseوwww.sskm.de

باإلضافة إىل ذلك ،ميكنك الوصول إلينا عرب:
خدمة دعم الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت لعمالء القطاع الخاص
089 2167-49149

أوقات الخدمة :من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  8مسا ًء
Januar 2021

قم بتنزيل تطبي ق �1 S-push

 TANعىل هاتفك الذيك.

اسمح اآلن للتطبيق 4

اسمح اآلن للتطبيق 5

بالوصول إىل
الكامريا الخاصة
بك من أجل مسح
رمز االستجابة
الرسيعة‑لخطاب
التسجيل.

بالوصول إىل الكامريا
الخاصة بك من أجل
مسح رمز االستجابة
الرسيعة‑لخطاب
التسجيل.

هل لديك أي أسئلة أخرى؟ نحن متاحون هنا للمساعدة.
االستشارة املبارشة
الدردشة املرئية والنصيةwww.sskm.de/direktberatung :
أوقات الخدمة :من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  8مسا ًء

رقم الخدمة املركزية :نحن متاحون عىل الرقم
الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  8مسا ًء .
تتوفر مزيد من املعلومات حول إجراء  pushTANعىلwww.sskm.de/pushtan :
089 2167-0

من أجلك ،من االثنني إىل الجمعة من
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