
Отключете сами онлайн банкирането
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 Знаете ли вашия PIN код все още?
Можете да отмените временното блокиране, ако вашият PIN код все 
още ви е известен.

Сканирайте QR кода или последвайте горната връзка. За целта въведе-
те два пъти вашия PIN код, в следващата стъпка ще се изиска от вас да 
потвърдите влизането с TAN код.

След това отново можете да използвате вашето онлайн банкиране както 
обикновено. 

Имайте предвид следното: ако въведете грешен PIN код, продължете с 
точката  Забравили сте PIN кода си.

 Забравили сте PIN кода си?
– Сканирайте QR кода или последвайте горната връзка. Ако вече 

не помните PIN кода за вашето онлайн банкиране, но все още 
знаете потребителското си име, можете да заявите нов първо-
начален PIN код.

– В следващата стъпка въведете – както са 
отбелязани във вашето удостоверение – собствено 
име, фамилия, дата на раждане, номера на 
вашата карта на спестовна банка (дебитна карта), 
както и потребителско име (или вашия 
идентификатор за самоличност от договора за 
онлайн банкиране). 

– С изпращането на данните се извършва допълнителна проверка. 

– При успешна проверка на данните в следващата стъпка може-
те да изберете начина на доставяне на PIN код: чрез SMS, по 
имейл или с писмо. Имайте предвид, че не всички начини за 
доставяне са гарантирано налични.

Загубили сте достъп до онлайн банкирането? Просто последвайте връзката 
www.sparkasse-duisburg.de/entsperren или сканирайте QR кода.

– В случай че сте избрали начин на изпращане с писмо, ще получите PIN кода в следващите дни по пощата. 
С SMS или имейл получавате директно нов PIN код. След това можете да се регистрирате за вашето онлайн 
банкиране, като от вас ще се изиска да го промените на PIN код по ваш избор.

Ако данните не отговарят на записаните при нас, не може да се издаде нов PIN код. В такъв случай се обър-
нете към нашия център за обслужване на клиенти на телефонен номер 0203 2815-9000.

Ако имате въпроси, ни се обадете.
От понеделник до петък от 8 до 20 ч. 
Нашата гореща линия за онлайн банкиране: 0203 2815-9000

За сканирането на QR кода в повечето случаи е достатъчна функцията на камерата на смартфона. 
При по-старите смартфони може да е необходимо отделно приложение.

 Sparkasse
 Duisburg

Тук ще откриете но-
мера на картата си на 
спестовна банка


