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ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ; 

•   Smartphone µε NFC κύκλωµα 

•  Λογισµικό OS Android 4.4.2 + - Όχι “rooted” (σπασµένο)

•  Κωδικούς πρόσβασης στη winbank

•  Χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς 

     (Visa ή MasterCard)

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα χρειαστείτε σύνδεση 
στο internet.
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ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

1. Συνδεθείτε στο winbank mobile banking App

Βήµα 1
Επιλέξτε στο κεντρικό µενού του 
mobile banking Αγορές / Αιτήσεις 
και έπειτα winbank wallet

Βήµα 2
Επιλέξτε Προσθήκη Καρτών

Βήµα 3
Επιλέξτε ποια/ποιες κάρτες 
θα προσθέσετε στο ψηφιακό 
πορτοφόλι σας. Αποδεχτείτε 
τους όρους και πατήστε 
Συνέχεια

Βήµα 4  
Πατήστε Εκτέλεση

Βήµα 5 
Εµφανίζεται το πρώτο µέρος του 
κωδικού ενεργοποίησης, το οποίο θα 
πρέπει να σηµειώσετε για να το 
χρησιµοποιήσετε στο winbank wallet.

Βήµα 6 
Σας αποστέλλεται το 2ο µέρος του 
κωδικού στον αριθµό κινητού στο 
οποίο λαµβάνετε το ExtraPIN.
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2. Καταχωρήστε την κάρτα σας στο winbank wallet App

Βήµα 1
Αποδεχτείτε τους όρους 
της εφαρµογής

Βήµα 2
Πατήστε Προσθήκη

Βήµα 3
Εισάγετε τα 2 µέρη του κωδικού 
που λάβατε στα προηγούµενα 
βήµατα και πατήστε ΟΚ.

Βήµα 4
Ορίστε το mPIN σας και 
πατήστε ΟΚ. Το ίδιο mPIN 
ισχύει για όλες τις κάρτες.

Η κάρτα σας έχει καταχωρηθεί. 
Είστε έτοιµοι για την πρώτη σας 
συναλλαγή!
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ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΠΛΗΡΩΜΕΣ;

Βήµα 1
Αν έχετε εγγράψει περισσότερες 
από µια κάρτα στο wallet, επιλέξτε 
την κάρτα που θέλετε να 
χρησιµοποιείτε για την πληρωµή σας. 
Ύστερα, πατήστε Πληρωµή.

Βήµα 2
Εισάγετε το mPIN σας και πατήστε 
ΟΚ. Σηµειώστε ότι θα πρέπει να 
καταχωρείτε το mPIN σε κάθε σας 
συναλλαγή, ανεξαρτήτως από το 
ποσό συναλλαγής.

Βήµα 3
Τοποθετήστε το κινητό σας 
στο POS, ακίνητο, στο σηµείο 
µε το σύµβολο contactless, µε 
την οθόνη της στραµµένη 
προς το µέρος σας.

Βήµα 4
Μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος και εµφανίζεται 
µήνυµα για την αποστολή της πληρωµής στην οθόνη του κινητού σας. 
Παράλληλα, στο POS εµφανίζεται το αποτέλεσµα της πληρωµής.

Σηµειώστε ότι θα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο το NFC κύκλωµα της συσκευής σας σε κάθε συναλλαγή. 
Αντίθετα, δε χρειάζεται να έχετε πρόσβαση στο internet.

Η επιστροφή χρηµάτων γίνεται µόνο µε χρήση της πραγµατικής κάρτας.

O έµπορος σας παραδίδει το απόκοµµα της συναλλαγής που εκδίδεται από το POS.
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ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ενηµέρωση για το διαθέσιµο υπόλοιπο

Μέσω του winbank wallet, έχετε τη δυνατότητα να ενηµερώνεστε ανά πάσα στιγµή για το 
υπόλοιπο του κύριου καταθετικού λογαριασµού που είναι συνδεδεµένος µε τη χρεωστική 
σας κάρτα.

Εισάγετε το mPIN σας και πατήστε 
Αποδοχή. Αµέσως εµφανίζεται το 
υπόλοιπο του λογαριασµού σας.

Μέσα από την επιλογή ∆ιαχείριση Πορτοφολιού, τo winbank wallet σας παρέχει χρήσιµες λειτουργίες διαχείρισης 
του ψηφιακού πορτοφολιού σας:

Ιστορικό Πληρωµών

Πατώντας Ιστορικό πληρωµών, έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν µέσω του 
winbank wallet. Επιλέγοντας οποιαδήποτε συναλλαγή, µπορείτε να δείτε τις λεπτοµέρειές της.

Η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες απαιτούν σύνδεση στο internet.
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ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρυθµίσεις Κάρτας
Πατώντας Ρυθµίσεις Κάρτας, ορίζετε την 
by default κάρτα ή διαγράφετε κάρτες.

Βοήθεια και Συχνές Ερωτήσεις 
Στην ενότητα Βοήθεια και Συχνές Ερωτήσεις θα 
βρείτε χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά τη 
λειτουργία του app. 
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ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Βήµα 1
Επιλέξτε στο κεντρικό µενού του mobile 
banking Αγορές / Αιτήσεις και έπειτα 
winbank wallet. Πατήστε Ξεκλείδωµα 
mPIN  για να λάβετε sms µε ένα 8ψήφιο 
κωδικό ξεκλειδώµατος.

Βήµα 2
Ανοίξτε το winbank wallet, πηγαίνετε στο 
µενού ∆ιαχείριση Πορτοφολιού, επιλέξτε 
Επανενεργοποίηση winbank wallet και 
καταχωρήστε τον κωδικό που λάβατε στην 
ειδική οθόνη. 

Ξεκλείδωµα wallet
Σε περίπτωση που κλειδώσετε την εφαρµογή ή ξεχάσετε το mPIN σας, µπορείτε να το 
επαναφέρετε ανά πάσα στιγµή:

Το ξεκλείδωµα του mPIN προϋποθέτει σύνδεση στο internet.
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Είναι καλό να γνωρίζετε ότι:

•   Ο αριθµός της πραγµατικής σας κάρτας κρυπτογραφείται και φυλάσσεται  σε secure server της 

       Τράπεζας Πειραιώς.

•   Η πραγµατική σας κάρτα αντιστοιχείται µε µία ψηφιακή κάρτα, ένα «πλασµατικό αριθµό κάρτας» δηλαδή, η 

       οποία φυλάσσεται στο κινητό σας και θα χρησιµοποιείται σε κάθε πληρωµή. 

•   Προτείνεται ανά τακτά διαστήµατα να είστε συνδεδεµένος µε το internet κατά τη διενέργεια πληρωµής, έτσι 

       ώστε οι παράµετροι ασφαλείας της ψηφιακής  σας κάρτας να ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

•   Προτείνεται επίσης η αλλαγή mPIN ανά τακτά διαστήµατα, ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρµογής.
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