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Крок 2. Додаток «S-pushTAN»

Налаштування «Онлайн-банкінгу» за допомогою смартфона 
або планшета

Упевніться, що ви створили вказані далі дані для входу 
та запам’ятайте їх для подальшого використання:

b Онлайн-банкінг:   ім’я облікового запису й пін-код для онлайн-банкінгу 

b Додаток «S-pushTAN»:  пароль (якщо потрібно, налаштуйте Touch-ID та/або Face-ID))

Запустіть додаток, введіть власний Passwort (пароль) (складається з принаймні 
8 символів, повинен містити цифри, букви та спеціальні символи) і виберіть пункт 
«Jetzt einrichten» (Налаштувати зараз). b «Neu bei pushTAN?» (Новий користувач
pushTAN) b «Weiter» (Далі) b «Weiter» (Далі), щоб дозволити push-сповіщення. 

Крок 1. Договір про онлайн-банкінг
Ви уклали договір про онлайн-банкінг у відділенні банку (або онлайн).

Щоб ви мали доступ до свого рахунку, вам надіслано вказані далі особисті дані для вхо-
ду. В онлайн-банкінг можна зайти, використовуючи Anmeldename (ім’я облікового запису) 

(максимальна кількість символів: 15, повинен складатися з цифр та/або букв, спеціальних символів 
і пробілів) і Online-Banking-PIN (пін-код для онлайн-банкінгу) (5–38 символів, складається з цифр та/
або букв, спеціальних символів і пробілів). 

Зверніть увагу: щоб користуватись онлайн-банкінгом, потрібен додаток S-pushTAN. 

  b  Далі до Кроку 2
Якщо ви входите в онлайн-банкінг із комп’ютера або ноутбука, не потрібно жодних додаткових програм. 
Якщо ви використовуєте планшет або смартфон, додаток «Sparkasse» полегшує процес. 

Ihre Erstzugangsdaten zur Teilnahme am Online-Banking

Online-Banking benötigen Sie folgende Daten:
987654
471111

,

Ваші дані для першого входу в онлайн-банкінг

Шановний клієнте!

– Legitimations-ID: 987654 
– Eröffnungs-PIN:    471111

 – посвідчення особи:   987654
 – початковий пін-код: 471111

Для першого входу в онлайн-банкінг потрібні такі дані:



S

Крок 3. Додаток «Sparkasse»
Запустіть додаток. b Введіть власний Passwort (пароль) (складається з принаймні 
8 символів, повинен містити цифри, букви та спеціальні символи) і введіть BLZ (код 
банку) 350 500 00.
bВведіть ім’я облікового запису й пін-код із договору про онлайн-банкінг. Ваші облікові 
записи буде завантажено автоматично.

Упевніться, що ви створили вказані далі дані для входу, 
а також запам’ятайте їх для подальшого використання:

b Додаток «Sparkasse»:  пароль (якщо потрібно, налаштуйте Touch-ID та/або Face-ID)

Sparkassen-Auswahl

Bankname, BIC oder BLZ|

Необов’язково


