
فتح الخدمات املرصفية اإللكرتونية بنفسك

 أما زلت تعرف رقم التعريف الشخيص الخاص بك؟
�كنك إزالة اإلغالق املؤقت إذا كنت ال تزال تعرف رقم التعريف الشخيص الخاص بك.

امسح رمز االستجابة الرسيعة ضوئيًا أو اتبع الرابط املذكور أعاله. أدخل رقم التعريف الشخيص الخاص بك مرت�، 

سيُطلب منك يف الخطوة التالية تأكيد إدخالك باستخدام رقم املعاملة.

�كنك بعد ذلك استخدام الخدمات املرصفية اإللكرتونية كاملعتاد. 

يُرجى مالحظة: إذا أدخلت رقم التعريف الشخيص خطأ، فاستمر يف النقر عىل نقطة  هل نسيت رقم التعريف 

الشخيص الخاص بك.

 هل نسيت رقم التعريف الشخيص الخاص بك؟
– امسح رمز االستجابة الرسيعة ضوئي·ا أو اتبع الرابط املذكور أعاله. إذا ¶ تَُعد تعرف رقم التعريف الشخيص 

للخدمات املرصفية اإللكرتونية الخاص بك، ولكنك ال تزال تعرف اسم تسجيل الدخول الخاص بك، �كنك طلب 

رقم تعريف شخيص جديد للبدء.

– أدخل يف الخطوة التالية - ك¼ هو مذكور يف بطاقة الهوية - االسم (األس¼ء)،

 اللقب، تاريخ امليالد، رقم بطاقة -  بنك شباركاسيه (بطاقات السحب اآليل)،

 وكذلك اسم تسجيل الدخول (أو معرف الرشعية الخاص بك من عقد الخدمات

 املرصفية اإللكرتونية). 

– يتم إجراء فحص عند إرسال البيانات. 

– يف حالة نجاح فحص البيانات، �كنك اختيار طريقة التسليم لرقم التعريف الشخيص يف الخطوة التالية: عن 

طريق الرسائل القصÌة، أو الربيد اإللكرتوÊ، أو الخطاب. يُرجى مالحظة أنه ليست كل أنواع التسليم متوفرة 

بالرضورة.

هل أغلقت الخدمات املرصفية اإللكرتونية الخاصة بك؟ فقط اتبع الرابط

www.sparkasse-duisburg.de/entsperren أو امسح رمز االستجابة الرسيعة ضوئي·ا.

– إذا اخرتت طريقة إرسال الخطابات، فستتلقى رقم التعريف الشخيص بالربيد يف األيام القليلة القادمة. ستتلقى رقم تعريف شخيص جديًدا مبارشًة من خالل رسالة نصية قصÌة أو 

بريد إلكرتوÊ. �كنك بعد ذلك تسجيل الدخول إىل الخدمات املرصفية اإللكرتونية الخاصة بك وسيُطلب منك تغيÌ هذا إىل رقم تعريف شخيص من اختيارك.

9000-2815 إذا كانت البيانات ال تتطابق مع البيانات املخزنة لدينا، فال كن إنشاء رقم تعريف شخيص جديد. يُرجى االتصال 	ركز خدمة العمالء عىل رقم الهاتف.203

إذا كانت لديك أي أسئلة، فاتصل بنا.

من االثن� إىل الجمعة من الساعة ٨ صباًحا حتى الساعة ٨ مساًء. 

9000-2815 0203 الخط الساخن للخدمات املرصفية اإللكرتونية:

عادة ما تكون وظيفة الكامÌا يف الهاتف الذÙ كافية ملسح رمز االستجابة الرسيعة. 

قد يلزم ذلك تطبيق منفصل للهواتف الذكية القد�ة.

�كنك العثور عىل رقم البطاقة عىل بطاقة 

شباركاسيه الخاصة بك هنا

0203 2815-9000
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