
pushTAN: اندرویدتنظیم اپلیکیشن بانک پس انداز

1

را انتخاب pushTANاگر 

کرده اید، باید اپلیکیشن بانک

پس انداز را با این روش دسترسی

.تنظیم کنید

3

باید pushTANاگر بانک پس اندازی که 

د، برای آن ایجاد شود به شما نشان داده نمی شو

یا نام بانک پس انداز خود را ( BLZ)کد بانک 

وارد کنید و با کلیک کردن روی 

«Weiter» (ادامه )تایید کنید.

4

یا شناسه تایید pushTANسپس نام کاربری 

را از نامه نام نویسی وارد کنید و با کلیک روی 

«Weiter» (ادامه )در باال سمت راست تایید

.  کنید

را که از طرف خود شما در ( PIN)کدی 

ن با هنگام ایجاد دسترسی جدید بانکداری آنالی

pushTANا انتخاب شده است وارد کنید و ب

«OK» (تایید )تایید کنید.

5

، انتخاب حساب را که پس از آن نشان داده می شود

.تایید کنید( ادامه) «Weiter»با کلیک روی 

ین به این ترتیب در همه حساب هایی که پیش از ا

در بانک پس انداز شما ایجاد شده اند،  فرایند 

pushTAN به عنوان رابط جدید و ترجیح داده

با کلیک روی . شدٔه امنیتی تعیین می شود

«Fertig» (پایان)رید، کار تنظیم را به پایان بب.

2

ز را اپلیکیشن بانک پس اندا

د باز کنید و با رمز خود وار

در وضعیت مالی،  در. شوید

پایین سمت چپ روی 

«Bearbeiten» 

کلیک کنید و ( ویرایش)

سپس در باال روی 

«Neues Konto 

einrichten» ( ایجاد

.کلیک کنید( حساب جدید



pushTAN: آیپد/ آیفون تنظیم اپلیکیشن بانک پس انداز

1

را انتخاب pushTANاگر 

کرده اید، باید اپلیکیشن بانک

پس انداز را با این روش دسترسی

.تنظیم کنید

2

ا رمز اپلیکیشن بانک پس انداز را باز کنید و ب

در . خود یا شناسه لمسی خود وارد شوید

وضعیت مالی،  در پایین سمت چپ روی 

«Bearbeiten» (ویرایش ) کلیک کنید و

(  افزودن)+  «Hinzufügen+ »سپس روی 

یا در در آیفون پایین سمت راست)کلیک کنید 

(.آیپد پایین سمت چپ

3

«Bankkonto» (حساب بانکی  ) را

اگر بانک پس اندازی که . انتخاب کنید

pushTANما باید برای آن ایجاد شود به ش

یا نام ( BLZ)نشان داده نمی شود، کد بانک 

یک بانک پس انداز خود را وارد کنید و با کل

.تایید کنید( ادامه) «Weiter»کردن روی 

4

یا شناسه تایید pushTANسپس نام کاربری 

را از نامه نام نویسی وارد کنید و با کلیک روی 

«Weiter» (ادامه )در باال سمت راست تایید

.  کنید

را که از طرف خود شما در ( PIN)کدی 

ن با هنگام ایجاد دسترسی جدید بانکداری آنالی

pushTANا انتخاب شده است وارد کنید و ب

«OK» (تایید )تایید کنید.

5

، انتخاب حساب را که پس از آن نشان داده می شود

.تایید کنید( ادامه) «Weiter»با کلیک روی 

ین به این ترتیب در همه حساب هایی که پیش از ا

در بانک پس انداز شما ایجاد شده اند،  فرایند 

pushTAN به عنوان رابط جدید و ترجیح داده

با کلیک روی . شدٔه امنیتی تعیین می شود

«Weiter» (ادامه)رید، کار تنظیم را به پایان بب.


