
Online kredi kartı bilgisi için giriş yapma

1. Online kredi kartı bilgisi için giriş yapma

Lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:

Kredi kartı ekstresini hızlı ve size özel olarak dünyanın her yerinde internet erişimi üzerinden 
kağıtsız şekilde almak mı istiyorsunuz? Şu andan itibaren bu mümkün.

Lütfen giriş penceresinde şahsi bilgilerinizi, e-posta adresinizi ve kart numaranızı ekleyiniz.
Lütfen şifrenizi kendiniz belirleyiniz. Lütfen aklınızda kolayca kalan bir şifre seçiniz. Girişinizi bitirmeden önce lütfen 
verilerinizi bir kere daha kontrol ediniz. Tüm verilerinizi doğru şekilde girdiğiniz takdirde sadece online kredi kartı bilgisi 
için koşulları kabul etmek zorundasınız. Evraklarınızın arasına koymak için bunların çıktısını alabilir veya bilgisayarınıza 
indirebilirisiniz.

banka kodu

10130600

10130600

20230600

30130600

37030800

37030800

42030600

banka kodu

50230600

60030900

66030600

66030600

70230600

76030600

şube

Berlin

Berlin-Kreuzberg

Hamburg

Düsseldorf

Köln-Mülheim

Köln

Gelsenkirchen

şube

Frankfurt

Stuttgart

Mannheim

Karlsruhe

München

Nürnberg

2. Aktivasyon şifresinin etkinleştirilmesi ve gönderilmesi

İştirak başvurunuz, hizmet ortağımız First Data firması tarafından kontrol edilecek ve erişiminiz sağlanacaktır. Erişiminizin 
aktif hale getirilmesi için posta yoluyla tarafınıza bir aktivasyon şifresi gönderilecektir.

3. Hesabınızın aktif hale getirilmesi

Aktivasyon mektubu elinize geçtiğinde lütfen aşağıda yer alan linki tıklayınız:

Etkinleştirme

Lütfen burada aktivasyon mektubundaki geçici kullanıcı adını ve başvuru yaptığınız esnada seçtiğiniz şifreyi giriniz ve girişi 
tıklayınız.
Artık yeni bir kullanıcı adı vermeniz, aktivasyon şifrenizi girmeniz ve yeniden şifrenizi onaylamanız istenecektir. Bu andan 
itibaren online kredi kartı bilgisini kullanabilirsiniz. Daha sonraki kullanımlar için sadece (yeni) kullanıcı adı ve şifre gerek-
mektedir.

Kayit

https://asp2.paybillag.com/Willkommen?brandID=G00100&providerID=G00100
https://asp2.paybillag.com/application/Anmeldung/FirstData/InputStep1.cfm?brandID=B02011&providerID=G00100


4. Elektronik kredi kartı ekstrelerinin hazırlanması

Kredi kartı ekstreleriniz bundan böyle internet üzerinden sağlanacaktır.

SMS@lert / Kısa mesaj uyarısı – Uyarı Hizmeti

Online kredi kartı bilgisi için kayıt ve giriş yapmanızdan itibaren SMS@lert/Kısa mesaj uyarısı hizmeti için kredi kartı online 
sayfaları içerisinde kendinizi aktif hale getirebilirsiniz ve akabinde kredi kartıyla ilgili bir  işlem yaptığınız takdirde de SMS/
kısa mesaj veya e-posta yoluyla bir bildirim alırsınız. Hizmetin aktivasyonuna ilişkin kısa bir kullanım kılavuzu sizin için ekte 
yer almaktadır.
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Giriş sorunlarında E-Posta yardımı

Kredi kartı bilgisi için giriş esnasında sorunlar mı var? Size e-posta yoluyla hızlı ve kolay biçimde yardım edeceğiz.
Lütfen her zaman adınızı ve soyadınızı anonim hale getireceğiniz kart numaranızla belirtiniz; örneğin 512345xxxxxx6789 
gibi.

E-Posta adresi:  kreditkarteninfo.online@firstdata.de 

mailto:kreditkarteninfo.online%40firstdata.de%20?subject=


Wie aktiviere ich meine Karte für SMS@lert? 

 

Ganz einfach: 

1) Im eStatement-System anmelden, 

 

2) Nach Eingabe der zugestellten mTAN, den Reiter „Kartenkonten“ anklicken, 

 

3) die gewünschte Karte bearbeiten, 

 

 



4) das Benachrichtigungsmodell auswählen und 

 

5) Kanal, Mobilfunknummer oder Emailadresse und die gewünschte Sprache erfassen. 

 

  



6) mTAN zur Freischaltung eingeben 

 
7) Fertig 




