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Ξεκινήστε τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται παρακάτω, μόνο αν έχετε λάβει την επιστολή εγγραφής και τα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης για το Online Banking
(PIN για Online Banking και όνομα σύνδεσης). Αν έχετε ήδη αλλάξει στη μέθοδο pushTAN, τότε τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης παραμένουν τα ίδια. Σε διαφορετική περίπτωση
θα λάβετε ταχυδρομικώς μια επιστολή PIN, η οποία περιλαμβάνει τα νέα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης.

1 Φορτώστε την εφαρμογή
S-pushTAN στο
smartphone σας.

4 Τώρα πρέπει
να επιτρέψετε στην
εφαρμογή
την πρόσβαση στην
κάμερα, για
να σαρώσετε
τον κωδικό QR της
επιστολής
εγγραφής.

2 Εκκινήστε την εφαρμογή και

3 Στο επόμενο βήμα πρέ-

πατήστε «Jetzt einrichten»
 «Registrierungsbrief
erhalten»  «Weiter» 
«Weiter» για να επιτρέψετε
την αποστολή ειδοποιήσεων
push.

5 Στο επόμενο

βήμα πρέπει
να καταχωρήσετε τα
προσωπικά
σας στοιχεία
πρόσβασης
για το Online
Banking.

πει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για την
εφαρμογή και πρέπει να
τον επιβεβαιώσετε καταχωρώντας τον ξανά.
Στη συνέχεια επιλέξτε αν
θέλετε να ανοίγετε την
εφαρμογή επίσης μέσω
TouchID ή FaceID.

6 Αν έχετε λάβει από εμάς τα

αρχικά στοιχεία πρόσβασης
για το Online Banking, τότε
πρέπει σε αυτό το σημείο
να αλλάξετε το PIN που σας
έχει αποσταλεί. Στη συνέχεια,
επιβεβαιώστε το PIN καταχωρίζοντάς το ξανά.

pushTAN
ρυθμίστηκε
επιτυχώς!

Φροντίστε να θυμάστε αυτό το PIN!
Θα το χρειαστείτε για να συνδεθείτε
στην εφαρμογή „Sparkasse“ και
στη διεύθυνση www.sskm.de

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:

Γενική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: Είμαστε στη διάθεσή
σας στο τηλέφωνο 089 2167-0 Δευ-Παρ 8:00-20:00.

Άμεση παροχή συμβουλών
Συνομιλία βίντεο και κειμένου: www.sskm.de/direktberatung
Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης: Δευ-Παρ 8:00-20:00

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο pushTAN διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.sskm.de/pushtan

7 Η σύνδεση

Stadtsparkasse München | Sparkassenstraße 2 | 80331 München | Τηλέφωνο: 089 2167-0 | E-Mail: kontakt@sskm.de | www.sskm.de

Υποστήριξη Online Banking για ιδιώτες
Τηλέφωνο: 089 2167-49149
Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης: Δευ-Παρ 8:00-20:00
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