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"S-pushTAN" الخطوة 2: تطبيق

تنصيب تطبيق "Online-Banking" على الهاتف الذكي/الحاسوب اللوحي )تابلت(

 انتبه إلى أنك قد أنشأت بيانات تسجيل الدخول التالية، ومن ثَمَّ نرجو منك عدم نسيانها تحت أي ظرف حتى تتمكن من
 االستمرار في استخدام الخدمة:

اسم التسجيل ورقم التعريف      Online-Banking a )إدارة الحساب البنكي أونالين(:  
الشخصي )PIN( الخاص بإدارة الحساب البنكي أونالين.       
كلمة السر )قم بتنصيب خدمة Touch-ID )تحديد الهوية        :"S-pushTAN" تطبيق a

بالبصمة/Face-ID )تحديد الهوية ببصمة الوجه( (      

افتح التطبيق، وأدِخل Passwort )كلمة السر( الشخصية الخاصة بك )تتألف بحد أدنى من 8 خانات، وتتكون من أرقام، وحروف، 
ورموز خاصة(، ثم اختر "Jetzt einrichten" )التنصيب اآلن(. a "Neu bei pushTAN?" )هل أنت جديد باستخدام 

.Push استمرار(، حتى تسمح للهاتف باستالم رسائل( "a "Weiter )استمرار( "a "Weiter )؟pushTAN تطبيق

Online-Banking الخطوة 1: عقد استخدام خدمة
لقد أبرمَت عقد استخدام خدمة Online-Banking في فرع البنك الخاص بكم )أو أونالين(. 

ومن ثَمَّ، وحتى تتمكن من الدخول إلى حساباتك البنكية، فقد أُعطيت بيانات تسجيل الدخول الشخصية: يمكنك تسجيل الدخول في خدمة 
Online-Banking عن طريق إدخال Anmeldenamen )اسم تسجيل الدخول( )يتألف بحد أقصى من 15 خانة، ويتكون من أرقام و/أو 

حروف، ورموز خاصة، ومسافات(، وكذلك إدخال Online-Banking-PIN )رقم التعريف الشخصي لخدمة Online-Banking( )يتألف 
من 5 إلى 38 خانة، ويتكون من أرقام و/أو حروف، ورموز خاصة، ومسافات(. 

 .Online-Banking حتى تتمكن من استخدام خدمة S-pushTAN تنبيه: أنت بحاجة باإلضافة إلى ذلك إلى تثبيت تطبيق 

 a االستمرار إلى الخطوة 2
إذا رغبت في تسجيل الدخول من خالل حاسوبك الشخصي أو حاسوبك المحمول )البتوب(، فلن تكون بحاجة إلى تثبيت برمجياتإضافية. 

ولكننا نوصي باستخدام حاسوبك اللوحي )تابلت( أو هاتفك الذكي؛ نظًرا ألنه يجعل من استخدام تطبيق "Sparkasse" أكثر سهولة. 
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Sparkasse Duisburg · Postfach 10 15 11 · 47015 Duisburg

Falls unzustellbar oder Empfänger verzogen, bitte zurück!

Herrn

Egbert Testfall -130-

Sparkasse Duisburg, Abt. 324

Königstr. 23 - 25

47051 Duisburg

Marketing und medialer Vertrieb

Kuhlenwall 20

47051 Duisburg

Sabrina Fischer

0203 2815-813218

0203 2815-813090

sabrina.fischer@spk-du.de

16.02.2022

Ihre Erstzugangsdaten zur Teilnahme am  

Sehr geehrter Herr Testfall -130-,

für den Erstzugang zu unserem  benötigen Sie folgende Daten:

–   Legitimations-ID:

–   Eröffnungs-PIN:

Den Zugang zu unserem  und weitere Informationen über unser gesamtes   finden Sie im Internet 

unter der Adresse:
https://www.sparkasse-duisburg.de

Für Fragen zu unserem  stehen wir Ihnen zur Verfügung unter der Telefon-Nummer:

0203 2815-9000

Mit freundlichen Grüßen

Sparkasse Duisburg

Marketing und medialer Vertrieb

Sabrina Fischer

Online-Banking

Online-Banking benötigen Sie folgende Daten:
987654
471111

,



S
"Sparkasse" الخطوة 3: تطبيق

ابدأ التطبيق a أدِخل Passwort )كلمة سر( شخصية )تتألف بحد أدنى من 8 خانات، وتتكون من أرقام، وحروف، ورموز 
 )PIN( أدخل اسم تسجيل الدخول ورقم التعريف الشخصيa.00 500 350 BLZ ثم أدِخل رمز التحويل البنكي ،)خاصة

الوارَدين في عقد استخدام خدمة Online-Banking الخاص بك. سيتم تحميل حساباتك آليًّا.

انتبه إلى أنك قد أنشأت بيانات تسجيل الدخول التالية، ومن ثَمَّ نرجو منك عدم نسيانها كذلك حتى تتمكن 
من االستمرار في استخدام الخدمة:

كلمة السر )قم بتنصيب خدمة Touch-ID )تحديد الهوية      :"Sparkasse" تطبيق a
بالبصمة/Face-ID )تحديد الهوية ببصمة الوجه( (  

Sparkassen-Auswahl

Bankname, BIC oder BLZ|

اختياًرا

Weitere hilfreiche Übersetzungen gibt’s hier:
sparkasse-duisburg.de/translation-service


