
تطبيق بنك االدخار: اإلعداد األويل والوظائف

تم اآلن تنشيط جميع 4

الحسابات املدرجة 

ضمن عقد الخدمات 

املرصفية عرب اإلنرتنت 

هذا للتطبيق. يتم 

اتّباع إجراءات األمان 

والنسخ االحتياطي 

تلقائيًا.

ستجد يف الجزء 6

العلوي من «نظرة 

عامة مالية» ضمن 

 «Geld senden»

وظائف الحواالت 

والتحويالت 

(عمليات التحويل) 

والطلبات الدا¥ة 

.Giropay/Kwittو

يُرجى تجهيز بيانات الوصول إىل الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت. نوصيك باستخدام تطبيق بنك االدخار مع تطبيق S-pushTAN لجيل TAN، حيث يتطابق التطبيقان يف امليزات والوظائف املتوفّرة 
به½ بشكٍل مثايل. ينطبق الوصف التايل عىل نظام التشغيل iOS. قد تختلف الطريقة قليالً بالنسبة ألنظمة تشغيل األجهزة املحمولة األخرى.

يُرجى اإليداع يف حسابك اآلن. يسهم هذا اإلجراء يف إك½ل اإلعداد 3

األويل للتطبيق.

د «Ich habe bereits ein Bankkonto». يجب عليك بعد 2 حدِّ

ذلك تعيÄ كلمة مرور شخصية وإدخال الرمز املرصيف الخاص بك.

نزّل تطبيق بنك االدخار من متجر 1

.Æالتطبيقات عىل هاتفك الذ

بنك االدخار
فرع البنك املتنقل

نويص بتنشيط 5

استالم رسائل 

.Push

ستحصل يف 

الخطوة التالية 

عىل نظرة عامة 

(نظرة عامة 

مالية) عىل 

حساباتك.

sska.de/onlinebanking

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? WE’RE HAPPY TO HELP.

Service.direkt: You can reach us at +49 (0)821 3255-0 or 
via text chat at www.sska.de/chat Mon–Fri from 8 am to 6:30 pm.

Online banking support 
Telephone: +49 (0)821 3255-7470 

YOU CAN ALSO REACH US VIA:

Online banking support:
www.sska.de/hilfe
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ضمن «É «Servicesكنك تحديد 9
املوظف املختص الخاص بك. Éكنك هنا 

التواصل مع مستشار عرب الهاتف أو 
الدردشة النصية أو املرئية خالل ساعات 

الخدمة والحصول عىل إجابة عىل 
أسئلتك برسعة. ما عليك سوى إدخال 

اسمك وبدء الدردشة.

نصيحة: إذا كنت 
بحاجة إىل حظر 

بطاقتك يف حاالت 
الطوارئ، فستجد قسم 

«Kartensperre»
مع رقم الطوارئ 

ذات الصلة بالحظر 
يف األسفل يف نفس 

الصفحة.

ك½ يتبÄ من الصور املوضحة،11
 أصبح «Darkmode» متاًحا اآلن يف

 التطبيق ألول مرة. يتم تنظيم
 هذا اإلجراء من خالل اإلعداد ذي

 الصلة يف نظام iOS. إذا كنت تفضل
 التصميم الساطع، فعليك تحديد

 < «Einstellungen»
«Anzeige & Helligkeit»

 > «Hell» يف جهاز
الخاص بك. iPhone

10 ،«Profil» ضمن
ستتعرّف عىل طريقة 
الوصول إىل صندوق 

الربيد الخاص بك. Éكنك 
أيًضا إدارة إعدادات 
التطبيقات األخرى 
وتنبيهات الحساب 

وطرق الدفع الرقمية 
.(Apple Pay مثل)

8 «Produkte» ضمن
ستجد منتجات من 

Stadtsparkasse يف 
Augsburg باإلضافة 
إىل العروض والحمالت 

الرتويجية الحالية.

7giropay | Kwitt كنك باستخدامÉ
إرسال األموال أو طلبها بسهولة 

وأمان. تحتاج فقط إىل الحصول عىل 
رقم هاتف املستلم.

تطبيق بنك االدخار: اإلعداد األويل والوظائف

يُرجى تجهيز بيانات الوصول إىل الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت. نوصيك باستخدام تطبيق بنك االدخار مع تطبيق S-pushTAN لجيل TAN، حيث يتطابق التطبيقان يف امليزات والوظائف املتوفّرة 
به½ بشكٍل مثايل. ينطبق الوصف التايل عىل نظام التشغيل iOS. قد تختلف الطريقة قليالً بالنسبة ألنظمة تشغيل األجهزة املحمولة األخرى.

طريقة العمل: يف الجزء العلوي 
من «نظرة عامة مالية» اضغط 
عىل «Geld senden» وعىل 
«giropay/ Kwitt» يف عالمة 

التبويب السفلية. ابحث عن الشخص 
الذي تريده من قا¥ة جهات االتصال 
الخاصة بك. أدخل املبلغ الذي تريد 

إرساله أو طلبه. ما يصل إىل ٣٠ يورو 
.TAN دون إدخال
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