Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Eurobank Masterpass µε το 4ψήφιο pin του Eurobank Mobile App για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Η Eurobank δηµιούργησε και προσφέρει, τη νέα υπηρεσία Eurobank | Masterpass, για εύκολη
πληρωµή online αγορών µε κάρτες Eurobank, υιοθετώντας πρώτη στην Ελλάδα τη δυνατότητα
ολοκλήρωσης των συναλλαγών µέσω πληκτρολόγησης του 4ψήφιου PIN το οποίο οι χρήστες ήδη
έχουν για την πρόσβασή τους στο Eurobank Mobile App ή ακόµα και µε το δαχτυλικό τους
αποτύπωµα**.
Η υπηρεσία Eurobank | Masterpass είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που παρέχεται χωρίς χρέωση
στους ψηφιακούς πελάτες της Eurobank, φιλοξενεί τις κάρτες και τις διευθύνσεις τους και τους
επιτρέπει να ολοκληρώνουν τις online αγορές τους εύκολα και µε ασφάλεια σε e-shops* τα οποία
δέχονται πληρωµές µέσω της υπηρεσίας Masterpass της Mastercard.
Το Eurobank | Masterpass αποτελεί την πρώτη πολυκαναλική υπηρεσία που υλοποιεί η Eurobank, καθώς
επιτρέπει τη συνεργασία διαφορετικών καναλιών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής µέσω
πληκτρολόγησης του 4ψήφιου PIN το οποίο οι χρήστες ήδη έχουν για την πρόσβασή τους στο Eurobank
Mobile App ή ακόµα και µε το δαχτυλικό τους αποτύπωµα:
•

Χωρίς να χρειάζεται να καταχωρούν κάθε φορά τα στοιχεία της κάρτας τους

•

Χωρίς να καταχωρούν κάθε φορά τη διεύθυνση αποστολής

•

Χωρίς να θυµούνται διαφορετικούς για κάθε χρήση κωδικούς.

Αναφερόµενος στη νέα υπηρεσία ο κ. Σωτήρης Συρµακέζης, Γενικός ∆ιευθυντής & Group Chief
Digital & Technology Officer της Eurobank δηλώνει: «Για να ωθήσουµε τους πελάτες να αλλάξουν τον
τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούν τις συναλλαγές και να επιλέγουν/προτιµούν τις υπηρεσίες µας, πρέπει
να σχεδιάσουµε και να τους παρέχουµε ελκυστικές εµπειρίες χρήσης που θα απλουστεύουν την
καθηµερινότητά τους. Με την υπηρεσία Eurobank Masterpass παρέχουµε στους χρήστες του app µας, µια
ανεµπόδιστη εµπειρία πληρωµής, από οποιοδήποτε σηµείο επαφής επιλέξουν να κάνουν τις αγορές τους».
Η κα Άσπα Παληµέρη, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας της Mastercard σηµείωσε: «Το
ηλεκτρονικό πορτοφόλι της Eurobank αποτελεί µια πρότυπη υλοποίηση του Masterpass, η οποία προσφέρει
στους καταναλωτές γρήγορες και ασφαλείς αγορές σε χιλιάδες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, µέσα από µία
απλή και συγκλίνουσα εµπειρία χρήσης. Είµαστε περήφανοι για το αποτέλεσµα µιας πολύ παραγωγικής
συνεργασίας µεταξύ της Eurobank, της Mastercard και της Mastercard Advisors».

Η υπηρεσία Εurobank| Masterpass λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή, κινητό, tablet ή pc και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) περιλαµβάνει το σήµα Masterpass
στους τρόπους πληρωµής. Οι πελάτες της Τράπεζας µπορούν να ενεργοποιήσουν το Eurobank |
Masterpass άµεσα, µέσω του e-Banking, του Eurobank Mobile App, ακόµα και στα e-shops των
συνεργαζόµενων εµπόρων. Η άµεση ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών, ακόµα και τη
στιγµή της αγοράς, αποτελεί µια ακόµα καινοτοµία του Eurobank | Masterpass, η οποία συνεισφέρει
περαιτέρω στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Ανταποκρινόµενη άµεσα στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών πληρωµών,
στην αυξανόµενη διείσδυση των έξυπνων τηλεφώνων και στην αύξηση της χρήσης του Mobile internet
που δηµιουργούν ένα νέο και δυναµικά εξελισσόµενο συναλλακτικό οικοσύστηµα, η Eurobank στο
επόµενο διάστηµα θα ενσωµατώσει στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι και ανέπαφες πληρωµές σε φυσικά
σηµεία πώλησης, πάλι µε τη χρήση του 4ψηφιου pin του Eurobank mobile app, προσφέροντας κοινή
εµπειρία χρήσης στους πελάτες της, ανεξάρτητα µε το είδος πληρωµής το οποίο θα πραγµατοποιούν. Η
συγκεκριµένη υλοποίηση «one pin solution» αποτελεί παγκόσµια καινοτοµία που αναµένεται να
αποτελέσει τον κύριο τρόπο ολοκλήρωσης χρηµατοοικονοµικών ηλεκτρονικών συναλλαγών στο άµεσο
µέλλον.

*Στο link https://shopnow.masterpass.com/el-gr υπάρχουν πληροφορίες για ελληνικά συνεργαζόµενα eshops
**Η υπηρεσία TouchID αφορά συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία αναγνώρισης δακτυλικού
αποτυπώµατος (iOS)

