
در بانکداری اینترنتیpushTANفعال سازی : به زبان ساده

!فعال سازی را تنها هنگامی آغاز کنید که همه مدارک ضروری شما موجود باشند: دانستنی  مهم

.a شما استفاده ازpushTAN را آغاز کرده اید و از هیچ فرایند دیگرTAN استفاده نمی کنید(.  1نامه )ید تنها یک نامه نام نویسی را از ما دریافت می کن. اطالعات دسترسی بانکداری اینترنتی شما تغییر نمی کند

.هنگامی که این نامه را دریافت کردید،  می توانید فعال سازی را آغاز کنید

.b شما مشتری جدید بانکداری اینترنتی هستید یا ازpushTAN در کنار یک فرایند دیگرTAN استفاده می کنیدو (  ۱نامه )یک نامه نام نویسی :  از طریق پست به صورت جداگانه دو نامه  از ما دریافت می کنید

(.  (PIN)دارای نام کاربری و کد اولیه ۲نامه )یک نامه دارای اطالعات دسترسی 

.فعال سازی را تنها پس از دریافت این نامه ها آغاز کنید

 برای بانکداری اینترنتی از یک ایپلیکیشن استفاده می کنید یا نرم افزار مالی؟ در این صورت پس از آن باید فرایندpush-TANرا در آنجا تنظیم کنید.

شیوه کار شرح داده شده به عنوان نمونه ارائه شده است و بسته به دستگاه همراه ممکن است کمی متفاوت باشد.
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