
pushTAN: Tworzenie w aplikacji Sparkasse Android

1

Jeśli zdecydowałeś się 

na pushTAN, musisz

utworzyć aplikację 

Sparkasse z takim 

dostępem.

3

Jeśli nie wyświetla się kasa 

oszczędnościowa, dla której 

należy utworzyć pushTAN, 

wprowadź kod banku lub nazwę 

kasy oszczędnościowej i 

potwierdź przyciskiem „Weiter” 

(Dalej).

4

Następnie wprowadź login 

pushTAN lub ID weryfikacyjne z 

listu rejestracyjnego i potwierdź 

przyciskiem „Weiter” (Dalej), 

który znajduje się u góry po 

prawej stronie. 

Wprowadź kod PIN, który został 

przez Ciebie wybrany podczas 

tworzenia nowego dostępu do 

bankowości internetowej za 

pomocą pushTAN, i potwierdź 

przyciskiem „OK” (OK).

5

Potwierdź wyświetlony wybór kont 

przyciskiem „Weiter” (Dalej).

W ten sposób w przypadku 

wszystkich już utworzonych kont w 

kasie oszczędnościowej procedura 

pushTAN zostanie zapisana jako 

nowy i preferowany środek 

bezpieczeństwa. Przycisk „Fertig” 

(Gotowe) powoduje zamknięcie 

procedury tworzenia.

2

Otwórz aplikację 

Sparkasse i zaloguj się 

za pomocą hasła. W 

statusie finansowym 

kliknij przycisk 

„Bearbeiten” (Edytuj) na 

dole po lewej stronie, a 

następnie u góry 

przycisk „Neues Konto 

einrichten” (Utwórz 

nowe konto).



pushTAN: Tworzenie w aplikacji Sparkasse iPhone / iPad

1

Jeśli zdecydowałeś się 

na pushTAN, musisz

utworzyć aplikację 

Sparkasse z takim 

dostępem.

2

Otwórz aplikację Sparkasse i 

zaloguj się za pomocą hasła lub 

Touch ID. W statusie finansowym 

kliknij przycisk „Bearbeiten” 

(Edytuj) na dole po lewej stronie, 

a następnie przycisk „+ 

Hinzufügen” (+ Dodaj) (w 

przypadku iPhone'a na dole po 

prawej stronie lub w przypadku 

iPada na dole po lewej stronie).

3

Wybierz „Bankkonto” (Konto 

bankowe). Jeśli nie wyświetla 

się kasa oszczędnościowa, dla 

której należy utworzyć 

pushTAN, wprowadź kod banku 

lub nazwę kasy 

oszczędnościowej i potwierdź 

przyciskiem „Weiter” (Dalej).

4

Następnie wprowadź login 

pushTAN lub ID weryfikacyjne z 

listu rejestracyjnego i potwierdź 

przyciskiem „Weiter” (Dalej), 

który znajduje się u góry po 

prawej stronie. 

Wprowadź kod PIN, który został 

przez Ciebie wybrany podczas 

tworzenia nowego dostępu do 

bankowości internetowej za 

pomocą pushTAN, i potwierdź 

przyciskiem „OK” (OK).

5

Potwierdź wyświetlony wybór kont 

przyciskiem „Weiter” (Dalej).

W ten sposób w przypadku 

wszystkich już utworzonych kont w 

kasie oszczędnościowej procedura 

pushTAN zostanie zapisana jako 

nowy i preferowany środek 

bezpieczeństwa. Przycisk „Weiter” 

(Dalej) powoduje zamknięcie 

procedury tworzenia.


