
Aplicația Sparkasse: Confi gurare inițială și funcții

Păstrați la îndemână datele dvs. de acces online banking. Vă recomandăm folosirea aplicației Sparkasse cu S-pushTAN pentru generarea TAN, pentru că cele două aplicații se potrivesc 
perfect una cu cealaltă. Următoarea descriere este valabilă pentru sistemele de operare iOS. Pentru alte sisteme de operare, modul de funcționare poate fi  ușor diferit.

5  Vă reco-
mandăm 
să activați 
opțiunea 
de notifi cări 
push.

2  Selectați opțiunea „Ich habe bereits ein Bankkonto“. 
La fi nal, trebuie să introduceți o parolă personală și să 
introduceți codul dvs. bancar.

3   Vă rugăm să introduceți acum contul dvs. Astfel, 
este fi nalizată confi gurarea inițială a aplicației.

4   Acum, toate 
conturile care 
aparțin acestui 
contract de onli-
ne-banking sunt 
activate pentru 
aplicație. Proce-
dura de securita-
te va fi  adoptată 
automat.

6 În Situația finan-
ciară, la punctul 
„Geld senden“
sunt disponibile 
funcțiile pentru 
viramente, ordine 
permanente (Um-
buchungen) și 
Giropay/Kwitt.

1  Descărcați din App Store apli-
cația Sparkasse pe telefonul 
dvs. inteligent.

Sparkasse
Filiala dvs. mobilă

În următorul 
pas veți avea 
o imagine 
de ansamblu 
a conturilor 
dvs. (Finanz-
übersicht).
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DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? WE ARE HAPPY TO HELP.

Online banking hotline: 0203 2815-9000
Mon. - Fri. from 8 a.m. to 8 p.m.

For further information on online banking at: 
sparkasse-duisburg.de/online-banking-help.

www.sparkasse-duisburg.de/app



10  La „Profi l“ găsiți 
accesul la căsuța dvs. 
poștală. În plus, aveți 
posibilitatea de a ges-
tiona mai multe setări 
ale aplicației, alarma 
pentru cont și meto-
dele de plată digitale 
(ex. Apple Pay).

9   La „Services“ puteți 
selecta persoana de 
contact. Aici puteți 
comunica telefonic, 
prin chat sau video cu 
un consultant în timpul 
programului de lucru, 
iar pe această cale 
puteți clarifi ca rapid 
întrebările dvs.

Introduceți pur și 
simplu numele dvs. și 
porniți discuția.

11  În aplicație, pentru 
început, așa cum s-a 
prezentat în imaginile 
exemplare, este disponi-
bil modul „Darkmode”. 
Acesta este reglat din 
setările sistemului iOS. 
Dacă preferați design-ul 
luminos, pe telefonul 
dvs. iPhone, puteți se-
lecta „Einstellungen“ > 
„Anzeige & Helligkeit“ 
> „Hell“.

7  Cu giropay|Kwitt puteți trimite sau 
primi bani simplu și în siguranță. Aveți 
nevoie doar de numărul de telefon al 
benefi ciarului. 

Cum funcționează: Apăsați în Situația 
fi nanciară pe ,,Geld senden’’, iar în fi la 
inferioară pe „giropay/Kwitt“. Căutați 
în lista dvs. de contacte persoana do-
rită. Introduceți suma pe care doriți să 
o trimiteți sau pe care o solicitați. TAN 
nu este necesar pentru sume de până 
la 30 Euro.

8  La „Pro-
dukte“ 
găsiți 
produsele 
Sparkasse 
Duisburg, 
precum și 
oferte și 
promoțiile 
actuale.

Recomandare: În 
cazul în care trebuie 
să blocați cardul în 
caz de urgență, pe 
aceeași pagină, veți 
găsi numărul de tele-
fon pentru blocarea 
cardului în secțiunea 
„Kartensperre”.

Aplicația Sparkasse: Confi gurare inițială și funcții

Păstrați la îndemână datele dvs. de acces online banking. Vă recomandăm folosirea aplicației Sparkasse cu S-pushTAN pentru generarea TAN, pentru că cele două aplicații se potrivesc 
perfect una cu cealaltă. Următoarea descriere este valabilă pentru sistemele de operare iOS. Pentru alte sisteme de operare, modul de funcționare poate fi  ușor diferit.

Sparkasse Duisburg   |   Königstraße 23 -25   |   47051 Duisburg   |   Phone: 0203 28150   |   E-Mail: info@spk-du.de   |   www.sparkasse-duisburg.de page 2  |  october 2022

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? WE ARE HAPPY TO HELP.

Online banking hotline: 0203 2815-9000
Mon. - Fri. from 8 a.m. to 8 p.m.

For further information on online banking at: 
sparkasse-duisburg.de/online-banking-help.

www.sparkasse-duisburg.de/app


