
pushTAN: تنظیم دوباره یک اتصال موجود

گروه مالی

اتحادیه بانک های پس انداز و جیروی آلمان

از طریق مرورگر،

وارد ( Sنه در اپلیکیشن )

ود بانکداری اینترنتی بانک پس انداز خ

ا برای این منظور از نام کاربری ی. شوید

داری شناسه تایید مخصوص ورود به بانک

pushTANاینترنتی خود با فرایند 

.استفاده کنید

در صورت انتخاب ارسال با پست

در عرض چند روز یک نامه 

.نام نویسی جدید دریافت می کنید

ما در صورت انتخاب پیامک،  و اگر دستگاه ش

ویسی قابلیت دریافت داشته باشد،  اطالعات نام ن

.خود را با پیامک دریافت می کنید
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را روی S-pushTAN-Appاستفاده می کنید عوض می کنید یا باید اپلیکیشن S-pushTANآیا دستگاهی را که با آن از اپلیکیشن 

دستگاه خود دوباره تنظیم کنید؟  

روی

-Online»نوار مسیریابی، 

Banking – Verwalten & Einrichten 

- TAN-Verwaltung- pushTAN

verwalten» ( ت و مدیری-بانکداری اینترنتی

(  pushTANمدیریت -TANمدیریت -تنظیم 

.را انتخاب کنید

اکنون لطفا روی

عالمت به روز رسانی پشت 

-pushTAN»وضعیت 

Verbindung» ( ارتباطpushTAN) 

.خود کلیک کنید

به پرسش های

ای یک نام بر. امنیتی پاسخ دهید

ید دستگاه خود تعیین کنید و انتخاب کن

چگونه می خواهید اطالعات نام نویسی را 

.دریافت کنید

کلیک ( ادامه) «Weiter»سپس روی 

.کنید

اکنون

مراحل موجود در بروشور 

«pushTAN:

Kurzanleitung für die Freischaltung» 

(pushTAN:معرفی کوتاه برای فعال سازی) را

.دنبال کنید
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روی دستگاه S-pushTANبه عنوان گزینه دیگر، تنظیم دوباره را می توانید از اپلیکیشن 

-Sبرای این منظور روی دستگاه اندروید خود اپلیکیشن . همراه خود نیز آغاز کنید

pushTANدر دستگاه های . را دوباره نصب کنیدiOS در تنظیمات دستگاه و در بخش ،

تنظیم دوباره ) «App zurücksetzten»باید روی دگمه S-pushTANاپلیکیشن 

.بزنید و دستگاه را از نو روشن کنید( اپلیکیشن

، با همه مجوزهای ضروری موافقت کنید و S-pushTANدر هنگام نصب دوباره اپلیکیشن 

.یک رمز اولیه جدید تعیین کنید

درخواست اطالعات ) «Registrierungsdaten anfordern»از طریق گزینه 

از خود ، پس از جستجوی بانک پس انداز، به  بانکداری اینترنتی بانک پس اند(نام نویسی

.  دسترسی پیدا می کنید


