
العمليات المصرفية )Online-Bankingمن خالل ( رقم توثيق المعاملة)pushTANتفعيل خاصية : شرح مبسط

(عبر اإلنترنت

!ال تبدأ بالتفعيل إال بعد أن تتوفر لديك كل الملفات المطلوبة لذلك: من المهم معرفة ما يلي

.a إذا تحولت إلى خاصيةpushTAN(رقم توثيق المعاملة ) ولم تعد تستخدم خاصية توثيق أخرى فستظل بيانات الدخول الخاصة بـ ،Online-Banking(العمليات المصرفية عبر اإلنترنت )كما هي بال تغيير  .

.فور وصول الخطاب إليك، يمكنك حينئذ البدء في عملية التفعيل(. 1خطاب رقم )سيصلك منا خطاب للتسجل 

.b إذا كنت عميالا جديداا بخدمةOnline-Banking(العمليات المصرفية عبر اإلنترنت ) أو كنت من مستخدميpushTAN(رقم توثيق المعاملة )،بجانب طريقة أخري للتوثيقفسيصلك منا خطابان

(.  رقم تعريفي شخصي افتتاحي)Start-PINوبه اسم المستخدم و2خطاب رقم )وخطاب بيانات الدخول الجديدة ( 1الخطاب رقم )خطاب تسجيل : بريديان مختلفان

.ال تبدأ بالتفعيل إال بعد أن تتلقى هذين الخطابين

 هل تستخدم تطبيقاا أو نظام تشغيل محاسبي لخدمةOnline-Banking(العمليات المصرفية عبر اإلنترنت) ؟ عليك حينئذ أن تقوم بإعداد إجراءاتpush-TAN(رقم توثيق المعاملة )عليهما.

اإلجراءات الموضحة توضيحية، ويمكن أن تتغير بعض الشيء حسب نوع الهاتف الجوال.
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