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Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η κορυφαία τράπεζα στην παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων 
για επιχειρήσεις, εμπόρους, καθώς και οργανισμούς του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχοντας στο πελατολόγιό της 
χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς από κάθε κλάδο 
δραστηριότητας.

Μέσω των καινοτόμων και προηγμένων 
τεχνολογικά λύσεων που προσφέρει στην 
αγορά, καθώς και τη συσσωρευμένη τε-
χνογνωσία των στελεχών της, η Τράπεζα 
Πειραιώς δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης 
και των ηλεκτρονικών πληρωμών, από 
τον Ιανουάριο του 2000, καλύπτοντας οποια-
δήποτε ανάγκη έχει μία σύγχρονη επιχείρηση 
αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις 
ηλεκτρονικές πληρωμές και εισπράξεις, καθώς 
και εξειδικευμένες ανάγκες ηλεκτρονικής 
έκδοσης εισιτηρίων, προπληρωμένων καρτών, 
εγκατάστασης εξελιγμένων μηχανημάτων 
αυτόματων πληρωμών κ.ά.

Μέσω των λύσεων αυτών, μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε σημαντικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας, 
όπως αύξηση των καναλιών εξυπηρέτησης και 
του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών σας, 
μείωση του κόστους λειτουργίας και διεύρυνση 
της βάσης των δυνητικών πελατών σας, με 
εκμετάλλευση του συνόλου των δυνατοτήτων και των επιχειρηματικών 
ευκαιριών που το Διαδίκτυο προσφέρει σήμερα.

Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα παραμετροποίησης των πα-
ραπάνω λύσεων, προκειμένου να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες κάθε επιχείρησης, ενώ την ίδια στιγμή αυτές ενσωματώνουν 
τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα ασφαλείας, που διέπουν την 
παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων. 

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας θα συνεργαστούν μαζί σας, προκειμένου 
να ορίσετε μαζί την πλέον κατάλληλη λύση –ή συνδυασμό λύσεων–
που θα προσδώσουν και στη δική σας επιχείρηση τα οφέλη που οι 
υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν 
να σας προσφέρουν.
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Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε Επιχειρήσεις 
& Εμπόρους, χωρίζονται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τις υπηρεσίες 
πληρωμών στα κανάλια εισπράξεων της επιχείρησης και τις υπηρεσίες 
πληρωμών για λογαριασμό της επιχείρησης στα κανάλια εισπράξεων 
της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, παρέχονται και εξειδικευμένες υπηρεσίες 
έκδοσης και πληρωμής ηλεκτρονικών εισιτηρίων, καθώς και άλλες 
εφαρμογές που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές.
 

Υπηρεσίες Πληρωμών στα Κανάλια Εισπράξεων της Επιχείρησης

Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της «οικογένειας» υπηρεσιών Πειραιώς 
Paycenter, προσφέρει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να 
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών στο δικτυακό τόπο 
τους, εξυπηρετώντας τους πελάτες τους 24 ώρες το 24ωρο, 
365 ημέρες το χρόνο. Η ίδια τεχνολογική υποδομή μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, μέσω 
τηλεφώνου και fax, αλλά και με αποστολή μαζικού αρχείου χρεώσεων, 
από την επιχείρηση προς την Τράπεζα.

Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης σας χρησιμοποιώντας τη χρεωστική, 
πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα του, μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα 
στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, κάνοντας τις αγορές και πληρωμές 
του από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών Πειραιώς Paycenter μπορούν 
να καλύψουν με ευκολία τις ανάγκες μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητάς της. Tην ίδια στιγμή, 
προσφέρουν κορυφαία ασφάλεια, ενώ μπορούν να κλιμακωθούν 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας διεκπεραιώνοντας οποιοδήποτε αριθμό 
συναλλαγών απαιτείται, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πελάτες σας 
με ταχύτητα και ευκολία. 

Παράλληλα, η επιχείρηση έχει πλήρη ενημέρωση για τις εκτελεσθείσες 
συναλλαγές και τους υπόχρεους που αυτές αφορούν μέσω διαφόρων 
τρόπων, όπως η ανταλλαγή αρχείων και η ενημέρωση σε πραγματικό 
χρόνο μέσω web services, αλλά κυριότερα μέσω ασφαλούς πρόσβασης 
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Επιλογές διασύνδεσης με την υπηρεσία ηλεκτρονικών 
πληρωμών Πειραιώς Paycenter

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των επιχειρή-
σεων, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει δύο δυνατότητες 
διασύνδεσης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος με την 
υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Πειραιώς Paycenter. Και 
στις δύο περιπτώσεις -οι οποίες διαφοροποιούνται μόνο στα 
στοιχεία που παρακάτω επισημαίνονται- τα εξειδικευμένα 
στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς θα σας παράσχουν τις 
απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και καθοδήγηση, εξα-
σφαλίζοντας μια πετυχημένη υλοποίηση.

Μέθοδος “Redirection” στο Πειραιώς Paycenter
Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση έχει υλοποιήσει τη 
διασύνδεση μέσω της μεθόδου “Redirection”, o πελάτης 
ολοκληρώνοντας τις αγορές του και εκκινώντας τη δια-
δικασία πληρωμής στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης, 
μεταβαίνει αυτόματα στην ειδική σελίδα πληρωμών του 
Πειραιώς Paycenter όπου ενημερώνεται για τη σχετική 
χρέωση και πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του.

Η διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια από το 
Πειραιώς Paycenter, το οποίο ενημερώνει αυτόματα την επιχείρηση.     
Ο πελάτης έχει αυτόματα επιστρέψει στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης 
από όπου και ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Χρειάζεστε έναν ασφαλή και γρήγορο τρόπο για να δέχεστε 
ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες στο δικτυακό τόπο της 
επιχείρησής σας; Έχουμε τις λύσεις.

στο διαχειριστικό εργαλείο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Παρέχεται επίσης δυνατότητα χρέωσης με άτοκες δόσεις, καθώς 
και προεξόφλησης των δόσεων προκειμένου να διευκολύνονται οι 
πληρωτές σας, ενώ το σύνολο των πληρωθέντων πιστώνεται στον 
τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.
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Μέθοδος “XML Web Service” για διασύνδεση με το Πειραιώς Paycenter
Εφόσον η διασύνδεση του δικτυακού τόπου της επιχείρησης υλοποιηθεί 
μέσω “XML web service”, ο πελάτης παραμένει στο δικτυακό τόπο της 
επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ολοκληρώνοντας την 
πληρωμή του εξ’ ολοκλήρου στο περιβάλλον χρήσης, που η επιχείρηση 
έχει διαμορφώσει και η οποία υποχρεωτικά οφείλει να παρέχει κρυ-
πτογράφηση SSL 128bit. Ο πελάτης-πληρωτής ενημερώνεται για τη 
χρέωση και καθοδηγείται για την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας 
του από τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησής σας.

Τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη αποστέλλονται μέσω ασφαλούς 
διασύνδεσης (με χρήση XML web service) στο Πειραιώς Paycenter για 
την διεκπεραίωση της πληρωμής. Εν συνεχεία, ενημερώνεται αυτόματα 
η επιχείρηση, από το δικτυακό τόπο της οποίας θα ενημερωθεί τελικά ο 
πελάτης, για το αποτέλεσμα της συναλλαγής. 

Η μέθοδος “XML web service” συνιστάται σε επιχειρήσεις με ανε-
πτυγμένη υποδομή ασφαλείας και διαχείρισης της πελατείας τους, οι 
οποίες επιθυμούν να ελέγχουν απόλυτα την «εμπειρία χρήσης» του 
πελάτη τους κατά την πλοήγηση και χρήση του δικτυακού τους τόπου.

Εισπράξεις μέσω τηλεφωνικών εντολών ή fax

Αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις VirtualPOS που η Τράπεζα 
Πειραιώς διαθέτει, μπορείτε να δέχεστε πληρωμές μέσω τηλεφώνου 
ή fax. Επισκεπτόμενοι μια ασφαλή ιστοσελίδα -και χρησιμοποιώντας 
τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης- μπορείτε να διεκπεραιώσετε πλη-
ρωμές εξ’ αποστάσεως για λογαριασμό των πελατών σας, εισάγοντας 
τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας τους, 
λαμβάνοντας άμεσα την αντίστοιχη έγκριση για τη συναλλαγή.

Η υπηρεσία VirtualPOS μπορεί να χρησιμοποιείται την ίδια στιγμή από 
ένα ή περισσότερους υπαλλήλους σας, με διαφορετικά δικαιώματα 
πρόσβασης ανάλογα με τις επιλογές σας. Μέσω των λύσεων Virtual-
POS, ο χρόνος ολοκλήρωσης συναλλαγής είναι σημαντικά μικρότερος 
από το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σε 
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ένα φυσικό EFT/POS, ενώ οι εξελιγμένες δυνατότητες της λύσης την 
καθιστούν μονόδρομο σε περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών (π.χ. 
κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης). Τέλος, για τη χρήση της υπηρεσίας 
δεν απαιτείται κανένας ειδικός εξοπλισμός, εφόσον η εφαρμογή Virtu-
alPOS είναι προσβάσιμη με ασφαλή σύνδεση μέσω διαδικτύου.

Ολοκλήρωση τρίτων εφαρμογών με την υπηρεσία ηλεκτρονικών 
πληρωμών Πειραιώς Paycenter

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δικές τους εφαρμογές ERP, CRM, 
εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών, call center, κ.ά. (από τρίτους κατα-
σκευαστές ή custom-made), επιθυμώντας να τις αξιοποιήσουν και 
για την εκτέλεση συναλλαγών, τηλεφωνικές πωλήσεις κ.ά. Η Τράπεζα 
Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με εξελιγμένες τεχνο-
λογικά μεθόδους, τρίτων εφαρμογών με τις μηχανογραφικές υποδομές 
ηλεκτρονικών πληρωμών Paycenter, προκειμένου πληρωμές με κάρτες 
να μπορούν να γίνουν κατευθείαν σε πραγματικό χρόνο μέσα από τις 
εφαρμογές αυτές. 

Πληρωμές μέσω αρχείου με την υπηρεσία Batch File

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποστολής 
αρχείου μαζικών συναλλαγών (Batch File) με πιστωτικές, χρεωστικές ή 
προπληρωμένες κάρτες. Τέτοιες λύσεις καλύπτουν αποτελεσματικά τις 
ανάγκες επιχειρήσεων που χρεώνουν σε τακτική βάση τους πελάτες 
τους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους τηλεπικοινωνιακών ή 
άλλων υπηρεσιών κ.ά., συμβάλλοντας σημαντικά στη διευκόλυνση των 
πελατών αλλά και στην εμπρόθεσμη και ταχύτερη είσπραξη των σχετικών 
οφειλών.
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Επαναλαμβανόμενες πληρωμές
Ειδικά για περιπτώσεις των τακτικά επαναλαμβανόμενων πληρωμών, η 
Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας, να ζητάει 
από τον πελάτη της μόνο μία φορά την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα 
που επιθυμεί να χρεώνει την πάγια εντολή πληρωμής του. Οποιαδήποτε 
αλλαγή που θα προκύψει μελλοντικά στη συγκεκριμένη κάρτα λόγω 
απώλειας, καταστροφής ή κλοπής της και η οποία θα οδηγήσει στην 
ακύρωση και επανέκδοσή της, κοινοποιείται αυτόματα στην Τράπεζα 
Πειραιώς προκειμένου η πάγια εντολή πληρωμής να συνεχίσει να 
εκτελείται απρόσκοπτα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία σε συνδυασμό με 
μια σειρά πρόσθετων εξελιγμένων δυνατοτήτων, μας επιτρέπουν να 
εγγυόμαστε υψηλά ποσοστά διεκπεραίωσης συναλλαγών, προς όφελος 
της επιχείρησης και ευκολία των πελατών σας.

Υπηρεσίες Διατραπεζικής Είσπραξης Οφειλών (DIASDEBIT)

Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών του 
διατραπεζικού συστήματος μαζικών εισπράξεων DIASDEBIT (εντολές 
άμεσης χρέωσης και εντολές πληρωμής). Μέσω των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών, οι πληρωτές μιας επιχείρησης μπορούν να εξυπηρετούνται 
από το σύνολο των Eλληνικών Τραπεζών, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά 
ή φυσικά κανάλια, ενώ την ίδια στιγμή η επιχείρηση συγκεντρώνει τις 
εισπράξεις της σε έναν τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς. 
Οι υπηρεσίες DIASDEBIT είναι κατάλληλες για μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
που εξυπηρετούν αυξημένο αριθμό πληρωτών σε τακτή βάση.

Paycenter Multi-Currency Pricing (MCP)

Η υπηρεσία Paycenter MCP σας επιτρέπει να απευθυνθείτε σε διεθνείς 
αγορές, προκειμένου να προωθήσετε τα προϊόντα και υπηρεσίες 
σας στο νόμισμα που επιθυμείτε, ενώ συνεχίζετε να λαμβάνετε τις 
πληρωμές σε ευρώ. Ο πληρωτής θα χρεωθεί στο νόμισμα της επιλογής 
του, με αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης και της σιγουριάς 
του χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.
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Η λύση Paycenter MCP προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και τεχνική υλοποίηση, πλήρως 
ενοποιημένη με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών Paycenter, 
διευκολύνοντας την επέκταση των εργασιών σας στις διεθνείς αγορές.

Δυνατότητες Αυτοδιαχείρισης των Εισπράξεών σας

Στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών και συντόμευσης του 
χρόνου εκτέλεσης των εργασιών και με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
των επιχειρήσεων πελατών της, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει 
την εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης Paycenter AdminTool, 
προσφέροντας ένα πλήθος λειτουργιών όπως:

• Συγκεκριμένες προσβάσεις και δικαιώματα χρήσης ανάλογα με τις  
 αρμοδιότητες και το ρόλο του κάθε στελέχους μιας επιχείρησης, 
 λογιστών κ.ά.
• Λεπτομερή παρουσίαση της κατάστασης των συναλλαγών των  
 πελατών με την επιχείρηση
• Συγκεντρωτική παρουσίαση των συναλλαγών από όλα τα ηλεκτρονικά  
 κανάλια που η επιχείρηση δέχεται πληρωμές
• Εύκολος αντιλογισμός συναλλαγών με ένα «κλικ» (ακύρωση, 
 επιστροφή ποσού)
• Πρόσβαση σε αναλυτικές αναφορές σχετικά με τα έσοδα-εισπράξεις 
 καθώς και παρακολούθηση μελλοντικών εισπράξεων που προκύπτουν 
 από δόσεις πιστωτικών καρτών
•   Σύνδεση με την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
•   Κλείσιμο “πακέτου” συναλλαγών αυτόματα ή κατά βούλησή σας
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Υπηρεσίες Πληρωμών στα Κανάλια Εισπράξεων της Τράπεζας

H Τράπεζα Πειραιώς σάς παρέχει τη δυνατότητα είσπραξης οφειλών 
από πελάτες σας, με αξιοποίηση των ηλεκτρονικών ή φυσικών 
καναλιών εξυπηρέτησης της Τράπεζας. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 
μπορούν να παρασχεθούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό με υπηρεσίες 
πληρωμών στα κανάλια εισπράξεων της επιχείρησης, προσφέροντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο μια πληθώρα επιλογών ικανή να καλύψει από 
τις απλές έως και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

Σημαντικό πλεονέκτημα και ισχυρός παράγοντας διαφοροποίησης του 
συνόλου των υπηρεσιών easypay -όπως αυτές ονομάζονται- είναι 
ότι δεν προϋποθέτουν ο πελάτης-πληρωτής σας να είναι πελάτης της 
Τράπεζας Πειραιώς.

Πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών easypay.gr

Η πρωτοποριακή υπηρεσία easypay.gr της Τράπεζας Πειραιώς είναι 
μοναδική στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες εισπράξεων εξ’ αποστάσεως για εκατοντάδες ιδιωτικές 
και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μέσω της διαδικτυακής 
διεύθυνσης www.easypay.gr, οποιοσδήποτε μπορεί να εξοφλεί τις 
υποχρεώσεις του προς την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας την 
πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα του. Αντίστοιχη υπηρεσία 
προσφέρεται και μέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της 

Θέλετε να δέχεστε ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες από 
πελάτες σας, αλλά δεν έχετε τον κατάλληλο δικτυακό τόπο; 
Επιθυμείτε να δώσετε στους πελάτες σας ένα επιπλέον τρόπο 
πληρωμής όπου μπορούν να σας εξοφλήσουν με χρήση της 
πιστωτικής τους κάρτας; Η πύλη ηλεκτρονικών πληρωμών 
easypay.gr είναι η λύση που αναζητάτε.
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Τράπεζας Πειραιώς στο τηλέφωνο 18 28 38 ή 210 32 88 000.
Την ίδια στιγμή, για όσους είναι πελάτες και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς (winbank), προσφέρεται επιπλέον η 
δυνατότητα πληρωμής με χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι εισπράξεις πιστώνονται απευθείας στο 
λογαριασμό σας, ενώ εξουσιοδοτημένος χρήστης της επιχείρησης 
μπορεί να λαμβάνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
κάθε πληρωμή ή τις πληρωμές της ημέρας.

Αξιοποιώντας την υπηρεσία easypay, η επιχείρησή σας εξασφαλίζει 
άμεσα σημαντικά πλεονεκτήματα: 

• Οι πελάτες-πληρωτές σας εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό 
 τρόπο και κερδίζουν χρόνο και κόπο, καθώς ολοκληρώνουν την  
 πληρωμή τους χωρίς μετακινήσεις και χρονοβόρες αναμονές σε ουρές
• Μειώνεται το λειτουργικό κόστος σας, με την αυτοματοποίηση   
    μεγάλου μέρους των εργασιών των εισπρακτικών σας υπηρεσιών. 
 Η παρακολούθηση και διαχείριση των πληρωμών γίνεται τόσο 
     on line μέσω διαχειριστικού εργαλείου, όσο και με αποστολή αρχείων 
 από την Τράπεζα 
• Αποφεύγετε δαπανηρές επενδύσεις για τη δημιουργία δικών σας 
 εναλλακτικών εισπρακτικών μηχανισμών, αξιοποιώντας την υποδομή 
 του www.easypay.gr προκειμένου να δέχεστε πληρωμές από όλο 
 τον κόσμο, ακόμα και εάν δεν έχετε παρουσία στο Διαδίκτυο
• Προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας, 
 προκειμένου οι πελάτες σας να καταχωρούν την πληροφορία που  
 σας είναι απαραίτητη για την ομαλή διεκπεραίωση της συναλλαγής
• Η υπηρεσία παρέχεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τόσο 
 μέσω του www.easypay.gr όσο και μέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής 
 Εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς
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Μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών easypay

Τα Μηχανήματα easypay είναι εξελιγμένα Αυτόματα Μηχανήματα 
Συναλλαγών και αποτελούν “αυτόματους ταμίες”, στους οποίους ο 
οποιοσδήποτε μπορεί να εκτελέσει τις καθημερινές του τραπεζικές ή μη 
εργασίες, ολοκληρώνοντας γρήγορα και με μεγάλη ευκολία πληρωμές, 
καταθέσεις αλλά και αγορές.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο εκατοντάδων 
μηχανημάτων easypay σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας το σύνολο 
του δικτύου της όσο και χώρους εκτός τραπεζικών καταστημάτων, 
όπως super market, καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, νομαρχίες, 
πρεσβείες, δικαστήρια κ.α., όπου τα μηχανήματα easypay μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Τα μηχανήματα έχουν μεταξύ άλλων, δυνατότητα 
αποδοχής και επιστροφής χαρτονομισμάτων και 
κερμάτων, αναγνωρίζουν αυτόματα το πλήρες 
ποσό της συναλλαγής εκδίδοντας σε πραγματικό 
χρόνο απόδειξη ισοδύναμη με αυτήν του ταμείου 
της Τράπεζας και διαθέτουν οθόνη αφής με 
σημαντικές δυνατότητες παραμετροποίησης στις 
ανάγκες μιας επιχείρησης. Αξιοποιώντας τις 
παραπάνω δυνατότητες, η Τράπεζα Πειραιώς 
μπορεί να αναπτύξει για μια επιχείρηση, εξει-
δικευμένες λύσεις πληρωμής οφειλών με χρήση 
των μηχανημάτων easypay. 

Ενδεικτικά, ήδη παρέχονται ειδικές συναλλαγές-
πληρωμές για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, 
πρεσβείες, δημόσιους οργανισμούς και οργα-
νισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με προσαρμο-
γή των επιλογών που είναι διαθέσιμες στους 
πελάτες-πληρωτές, ανάλογα με τα σημεία εγκατά-
στασης των μηχανημάτων καθώς και άλλα εμπο-
ρικά κριτήρια. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ



13

Υπηρεσία easyticketing στα Μηχανήματα easypay

Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικής 
έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing), με την πρωτοποριακή υπηρεσία 
easyticketing, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε μπορεί εύκολα και 
γρήγορα να επιλέξει, εκδώσει και εξοφλήσει εισιτήρια για θέατρα 
κινηματογράφους, συναυλίες, αθλητικούς αγώνες, μεταφορές κ.ά. 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα μηχανήματα easypay τα 
οποία είναι εγκατεστημένα σε μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η λίστα των 
διαθέσιμων θεαμάτων, υπηρεσιών και εκδηλώσεων του easyticketing 
εμπλουτίζεται διαρκώς. 

Η υπηρεσία easyticketing αποδεικνύει εμπράκτως την ευελιξία της 
Τράπεζας Πειραιώς να σχεδιάζει καινοτομικές λύσεις ηλεκτρονικής εξυ-
πηρέτησης και πληρωμών, που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επι-
χειρήσεων όσο και των πελατών τους, με πολλαπλά οφέλη για όλους. 
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Η υιοθέτηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων, τό-
σο από τις επιχειρήσεις όσο και τους πελάτες-πληρωτές, προϋποθέτει την 
εμπιστοσύνη τους και την πεποίθηση ότι οι συναλλαγές τους εκτελούνται με 
απόλυτη ασφάλεια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τις ίδιες όσο και 
τους πελάτες τους που επιλέγουν τα ηλεκτρονικά κανάλια για να διεκπεραιώσουν 
τις συναλλαγές τους.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων προτύπων 
ασφαλείας συναλλαγών στην πληρωμή με κάρτες, όπως το πρωτόκολλο 
3DSecure που αποτελεί τη βάση μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται 
από τη MasterCard και τη Visa διεθνώς (Verified by Visa & MasterCard 
SecureCode), προστατεύοντας τα συναλλασσόμενα μέρη και ελαχιστοποι-
ώντας την πιθανότητα κακόβουλης χρέωσης της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί 
εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης και αποτροπής 
απάτης στις πληρωμές με κάρτες, έχει καθιερώσει 
την υποχρεωτική χρήση του  προτύπου SSL 128 
για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων, διαθέτει 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης έτοιμες να απαντήσουν 
στα ερωτήματά σας 24 ώρες το 24ώρο και προ-
σφέρει πληθώρα ειδοποιήσεων (alerts) μέσω email, 
sms ή / και τηλεφωνήματος σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας, σχετικά με τις συναλλαγές που σας αφορούν 
τόσο ως επιχειρήσεις όσο και ως καταναλωτές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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Αεροπορικές Επιχειρήσεις

Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί

Supermarket

Σταθερή Τηλεφωνία

Πάροχοι Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Τουριστικά Γραφεία

Εταιρίες Ενοικίασης Σκαφών

Σύλλογοι – Ενώσεις – Σωματεία

Αυτοκινητόδρομοι – Διόδια

Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών

Εταιρίες Διοργάνωσης Συνεδρίων

Ηλεκτρονικός /Ηλεκτρικός 
Εξοπλισμός

Κινητή Τηλεφωνία

Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ασφαλιστικές Εταιρίες

Λιανικό Εμπόριο

Εκδόσεις – Περιοδικά – Εφημερίδες

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Επιμελητήρια

Ηλεκτρονικές Αγορές (eMarketplace)

Καταλύματα

Εταιρίες Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Πάνω από 1.500 Επιχειρήσεις και Οργανισμοί μάς εμπιστεύονται

Περισσότερες από 1.500 Ελληνικές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Tομέα αξιοποιούν σήμερα 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, εξυπηρετώντας χιλιάδες πολίτες και 
πελάτες τους καθημερινά: 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει επιπλέον μια σειρά εξειδικευμένων και 
εξελιγμένων λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων, καθώς 
και τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής για επι-
χειρήσεις κάθε μεγέθους: 

• Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής για επιχειρήσεις
• Εξελιγμένες υπηρεσίες κίνησης κεφαλαίων (ηλεκτρονικά εμβάσματα)
• Εξειδικευμένες υπηρεσίες πληρωμών για τουριστικά γραφεία,   
 αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες
• Προπληρωμένες - επαναφορτιζόμενες κάρτες
• Λύσεις ηλεκτρονικής πληρωμής κλήσεων
• Υπηρεσίες πιστοποίησης και ταυτοποίησης χρηστών
• Σχήματα πιστότητας πελατών (loyalty schemes)
• Σύναψη εμπορικών συνεργασιών



Οι διακρίσεις της Τράπεζας Πειραιώς στο χώρο της ηλεκτρονικής 
τραπεζικής από το 2000 είναι συνεχείς σε Ελληνικό, ευρωπαϊκό 
αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, με βραβεύσεις από κλαδικούς 
οργανισμούς και τον ειδικό τύπο. 

H υπηρεσία easypay της Τράπεζας Πειραιώς 
κέρδισε το 2005 την πρώτη θέση στην κατηγορία 
«Best Payments Achievement», στα βραβεία 
«The European Banking Technology Awards», 
που διοργανώνει το διεθνούς κύρους περιοδικό 
Banking Technology. 

Η βράβευση αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση 
των καινοτόμων υπηρεσιών μας και των υψηλών 
προτύπων ποιότητας που έχουμε θεσπίσει, σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Η Hλεκτρονική Tραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, 
αποδεικνύοντας την πρωτοπορία της και την προ- 
σήλωση στην ικανοποίηση των πελατών της, προσέ-
φερε πρώτη στην Ελλάδα υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000. Η 
πιστοποίηση αποτελεί ισχυρό εχέγγυο αξιοπιστίας και 
ποιότητας για όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς 
που αξιοποιούν τις υπηρεσίες μας.

Σημ.: Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ
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