
Dikkat etmeniz gerekenler

� Kayıt işlemini ancak gereken bütün belgelerin size ulaştığında başlatın! Siz…

a) „pushTan“-yöntemine gecis yaptiniz ve baska bir „TAN yöntemi“ kullanmiyorsaniz � Internet bankaciligina giris bilgileriniz (kullanici adi ve PIN kodu)
degismiyor.  Sadece  size kayıt mektubu ("Registrierungsbrief" -Brief 1- ") gönderilecektir.  Kayit mektubu elinize gectiginde etkinlestirme islemini baslatabilirsiniz.

b) Internet bankaciligi kullaniminda yeni iseniz veya „pushTan“-yöntemiyle beraber baska bir „TAN yöntemi“ daha kullaniyorsaniz � Bizden size ayri olarak iki
mektup gönderilecektir. Birinde kayıt mektubu ("Registrierungsbrief" -Brief 1- ") digerinde ise  internet bankaciligina  gerekli yeni giris bilgileri -"kullanıcı adı“  ve
"açılış PIN'i“- (Brief 2 mit Anmeldename / Start-PIN) bulunmaktadir . Iki mektupta elinize gectiginde etkinlestirme islemini baslatabilirsiniz.

� Internet Bankaciligi  islemleriniz icin „APP uygulamasi“ veya „finansal program“ kullaniyorsaniz, pushTan  uygulamasini bunlardada etkinlestirmeniz gerekiyor.

� Göstermis oldugumuz yöntemler yanlizca bir örnektir ve kullanilan mobil sistemlere göre biraz farkli olabilir.

Internet bankacılığı uygulamasi üzerinden "pushTan"-yönteminin etkinleştirilmesi

Ücretsiz S-pushTAN 
uygulamasını App 
Store yada Google 
Play Store üzerinden 
mobil cihazınıza  
yükleyin.
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S-pushTAN uygulamasını
başlatın ve cihazınızın
veri ve fonksiyonlarına
erişim için izin verin.
Giriş için en az 8 haneli
bir şifre belirleyin
(Sayilar, harfler ve bir
tane özel karakter
kullanin).

Seceneklerden „kayit 
mektubu ile..“ olani secin. 
Kayıt mektubunda ("Regis-

trierungsbrief -Brief 1-)" 
bulunan QR kodunu S-
pushTAN uygulaması ile    
taratın veya kayıt kodunu 
manuel olarak girin.

Şimdi size internet 
bankacılığı için 
altinci adimda 
kullanilmak üzere 
S-pushTAN uygula-
masında bireysel
etkinleştirme
kodunuz
gösterilecektir.
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PC, tablet veya akıllı telefonunuz 
üzerinden Sparkasse'nizin internet 
bankacılığına giriş yapınız,
Bunun icin size belirtilen kullanıcı 
adını veya yetki- ID numarasını („kayit 
mektubu" -Brief 1-) ve gerektiginde
açılış PIN´i  (Brief 2) kullanin.

Sonraki diyalog kutusunda 
"etkinleştir" üzerine tıklayın ve 
"dördüncü adımda" gösterilen 
bireysel etkinleştirme kodunu 
giriniz.

Daha fazla bilgi h t t p : / / s s k a . d e / p u s h t a n  
Hala sorulariniz var mi? Bize 0821 3255-0 telefon numarasi üzeri  saat 8:00 ile 18:30 arasi ulasabilirsiniz.
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Etkinleştirme işlemi 
artık tamamlanmıştır.

Gerekirse lütfen internet 
bankaciligi kullaniminda 
acilis Pin´inizi degistirin. 
Gerekli TAN pushTan-
APP uygulamasina 
gönderilmis 
bulunmaktadir
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