pushTAN:تنظیم اپلیکیشن بانک پسانداز

اندروید

2

3

اپلیکیشن بانک پسانداز را
باز کنید و با رمز خود وارد
شوید .در وضعیت مالی ،در
پایین سمت چپ روی
« »Bearbeiten
(ویرایش) کلیک کنید و
سپس در باال روی
« Neues Konto
»(einrichtenایجاد
حساب جدید) کلیک کنید.

اگر بانک پساندازی که  pushTANباید
برای آن ایجاد شود به شما نشان داده نمیشود،
کد بانک ( )BLZیا نام بانک پسانداز خود را
وارد کنید و با کلیک کردن روی
« »(Weiterادامه) تایید کنید.

5
انتخاب حساب را که پس از آن نشان داده میشود،
با کلیک روی « »(Weiterادامه) تایید کنید.

به این ترتیب در همه حسابهایی که پیش از این
در بانک پسانداز شما ایجاد شدهاند ،فرایند
 pushTANبه عنوان رابط جدید و ترجیح داده
شده امنیتی تعیین میشود .با کلیک روی
ٔ
« »(Fertigپایان) ،کار تنظیم را به پایان ببرید.

1
اگر  pushTANرا انتخاب
کردهاید ،باید اپلیکیشن بانک
پسانداز را با این روش دسترسی
تنظیم کنید.

4
سپس نام کاربری  pushTANیا شناسه تایید
را از نامه نامنویسی وارد کنید و با کلیک روی
« »(Weiterادامه) در باال سمت راست تایید
کنید.
کدی ( )PINرا که از طرف خود شما در
هنگام ایجاد دسترسی جدید بانکداری آنالین با
 pushTANانتخاب شده است وارد کنید و با
« »(OKتایید) تایید کنید.

pushTAN:تنظیم اپلیکیشن بانک پسانداز

آیفون  /آیپد

2

3
« »(Bankkontoحساب بانکی) را
انتخاب کنید .اگر بانک پساندازی که
 pushTANباید برای آن ایجاد شود به شما
نشان داده نمیشود ،کد بانک ( )BLZیا نام
بانک پسانداز خود را وارد کنید و با کلیک
کردن روی « »(Weiterادامه) تایید کنید.

اپلیکیشن بانک پسانداز را باز کنید و با رمز
خود یا شناسه لمسی خود وارد شوید .در
وضعیت مالی ،در پایین سمت چپ روی
« »(Bearbeitenویرایش) کلیک کنید و
سپس روی « +(Hinzufügen» +افزودن)
کلیک کنید (در آیفون پایین سمت راست یا در
آیپد پایین سمت چپ).

5
انتخاب حساب را که پس از آن نشان داده میشود،
با کلیک روی « »(Weiterادامه) تایید کنید.

به این ترتیب در همه حسابهایی که پیش از این
در بانک پسانداز شما ایجاد شدهاند ،فرایند
 pushTANبه عنوان رابط جدید و ترجیح داده
شده امنیتی تعیین میشود .با کلیک روی
ٔ
« »(Weiterادامه) ،کار تنظیم را به پایان ببرید.

1
اگر  pushTANرا انتخاب
کردهاید ،باید اپلیکیشن بانک
پسانداز را با این روش دسترسی
تنظیم کنید.

4
سپس نام کاربری  pushTANیا شناسه تایید
را از نامه نامنویسی وارد کنید و با کلیک روی
« »(Weiterادامه) در باال سمت راست تایید
کنید.
کدی ( )PINرا که از طرف خود شما در
هنگام ایجاد دسترسی جدید بانکداری آنالین با
 pushTANانتخاب شده است وارد کنید و با
« »(OKتایید) تایید کنید.

