
Ważne informacje

 Rozpocznij od aktywacji tylko wtedy, gdy masz wszystkie niezbędne dokumenty. Po otrzymaniu dokumentów dostępne są dwie opcje (“a“ lub “b“) aktywacji pushTAN.

a) Zmieniłeś na pushTAN i nie używasz żadnej innej procedury TAN. Twoje dane dostępu do bankowości elektronicznej pozostają niezmienione. Otrzymasz tylko 

jeden list rejestracyjny (litera 1). Natychmiast po jego otrzymaniu można rozpocząć proces odblokowywania. 

b) Jesteś nowym klientem bankowości internetowej lub korzystasz z pushTANu w uzupełnieniu do innej procedury TAN.  Otrzymasz od nas dwie litery z osobną 

pocztą. Należą do nich list rejestracyjny (litera 1) oraz list z nowymi danymi dostępu (litera 2 z nazwą logowania / start PIN). Prosimy o rozpoczęcie aktywacji 

bankowości elektronicznej dopiero po otrzymaniu tych listów. 

 Jeśli używasz aplikacji lub oprogramowania finansowego do bankowości elektronicznej, musisz skonfigurować tam procedurę pushTAN. 

 Opisana procedura jest pokazana jako przykładowa i może się nieznacznie różnić w zależności od używanego systemu mobilnego.

Bardzo proste: Aktywacja pushTAN w bankowości elektronicznej

Proszę zainstalować

naszą darmową

aplikacje "S-PushTAN" 

na komórce / tablecie. 

Aplikację można pobrać 

bezpłatnie z Apple lub z 

Google Play Store.
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Proszę startuj aplikację i 

zaakceptuj dostęp do 

urządzenia.

Wprowadź hasło o 

długości co najmniej 8 

znaków. Hasło to 

powinno zawierać cyfry, 

litery i co najmniej 

jeden znak specjalny.

Wybierz opcję „Mit 

Registrierungsbrief starten". 

Używając aplikacji S-pushTAN 

możesz zeskanować kod QR 

wyświetlony w literze 

rejestracyjnej (litera 1) lub 

ręcznie wprowadzić kod 

rejestracyjny.

Twój osobisty kod 

aktywacyjny dla 

bankowości 

elektronicznej będzie 

teraz wyświetlany w 

aplikacji S-pushTAN. 

Wyświetlone kod  jest 

ponownie potrzebny

w kroku 6.
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Zarejestruj się teraz na swoim 

komputerze, laptopie, tablecie lub 

smartfonie w bankowości elektronicznej. 

Użyj nazwy logowania lub identyfikatora 

zgodnie z opisem w liście rejestracyjnym 

(litera 1), jak również jeśli to konieczne, 

twój nowy PIN startowy (litera 2).

Po rejestracji kliknij na „Jetzt 

freischalten“. Wprowadź swój 

osobisty kod aktywacyjny z aplikacji 

S-pushTAN i potwierdź 

„Freischalten".
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Aktywacja została

zakończona. 

W razie potrzeby, prosimy 

o zmianę kodu PIN 

startowego w bankowości 

elektronicznej. Wymagany 

TAN jest już wysyłany do 

aplikacji pushTAN.


