
                                                                                      

 
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013  

 

      

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Νέα εποτή ηλεκηρονικών πληρωμών από ηην Eurobank  

με ηην ηετνολογία ανέπαθων ζσναλλαγών. 

 

            

 
 

 

Η Eurobank ε πξώηε ειιεληθή ηξάπεδα πνπ πηνζέηεζε ην ζύζηεκα ηωλ αλέπαθωλ ζπλαιιαγώλ 

“contactless”, κε ηε ρξήζε πηζηωηηθώλ θαη ρξεωζηηθώλ θαξηώλ, ζπλερίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηωλ 

ζπλαιιαγώλ απηώλ, εληάζζεη πιένλ θαη ηηο πηζηωηηθέο ηεο θάξηεο Visa ζηε λέα ηερλνινγία.  

Γίλεηαη έηζη η πρώηη ηράπεζα ζηην Δλληνική αγορά ποσ έτει ενζωμαηώζει ηην ηετνολογία 

ανέπαθων ζσναλλαγών ζηο ζύνολο ηων προϊόνηων ηης – πηζηωηηθέο θάξηεο Visa & MasterCard, 

ρξεωζηηθέο θάξηεο Debit MasterCard.   

 

εκεηώλεηαη όηη από ηελ έλαξμε πηνζέηεζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηα πξνϊόληα ηεο, ε Eurobank έρεη 

πξνρωξήζεη ζηελ έθδνζε 60.000 καρηών ποσ σποζηηρίζοσν ηις ανέπαθες ζσναλλαγές, ελώ ππάξρνπλ 

ήδε ζηελ αγνξά θαη 1.400 ειδικά ηερμαηικά αποδοτής καρηών ανέπαθων ζσναλλαγών.  

 

Οη θάηνρνη ηωλ θαξηώλ κε ηερλνινγία αλέπαθωλ ζπλαιιαγώλ Visa payWave & MasterCard PayPass 

κπνξνύλ πιένλ λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αγνξέο  κε κεγαιύηεξε επθνιία, ηαρύηεηα θαη 

αζθάιεηα, ρωξίο ην άγρνο ηωλ θεξκάηωλ, αθόκα θαη ζε κέξε πνπ κέρξη ζήκεξα θπξηαξρεί ε ρξήζε ηωλ 

κεηξεηώλ.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ νινθιήξωζε κηαο αλέπαθεο ζπλαιιαγήο αξθεί ν θάηνρνο λα πιεζηάζεη ηελ 

θάξηα ζην εηδηθό ηεξκαηηθό γηα ιίγα κόλν δεπηεξόιεπηα, ελώ εηδηθά γηα αγνξέο έωο €25 δελ απαηηείηαη 

θαλ ε πιεθηξνιόγεζε ηνπ θωδηθνύ ΡΙΝ ή ε ππνγξαθή ηνπ πειάηε. Επίζεο, ην αίζζεκα αζθάιεηαο 

εληζρύεηαη θαζώο θαηά ηελ πιεξωκή ε θάξηα δελ θεύγεη από ηα ρέξηα ηνπ θαηόρνπ.  

 



                                                                                      

Οη θάξηεο πνπ θέξνπλ ηελ λέα ηερλνινγία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλέπαθεο ζπλαιιαγέο ζε 

επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα κεγάιωλ επηρεηξήζεωλ όπωο Cosmote, Γερμανός, ΔΚΟ, Βερόποσλος, 

Hondos Center, Zara, Ζ&Μ, Jumbo, Bershka, Nespresso, Intimissimi, Calzedonia, Starbucks, 

Coffee Time, Ster Cinemas, Pharma Plus, Olympus Plaza, Αηηικό Εωολογικό Πάρκο, θαζώο θαη ζε 

επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα ηωλ εκπνξηθώλ θέληξωλ The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean 

Cosmos, River West, Metro Mall, Avenue, Athens Heart, McArthur Glen. Η ιίζηα κε ηηο 

ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο εκπινπηίδεηαη δηαξθώο θαη νη θάηνρνη ηωλ θαξηώλ κπνξνύλ λα 

ελεκεξώλνληαη ζην www.eurobank.gr.  

 

εκεηώλεηαη όηη νη θάξηεο αλέπαθωλ ζπλαιιαγώλ Eurobank ιεηηνπξγνύλ όπωο όιεο νη πηζηωηηθέο θαη 

ρξεωζηηθέο θάξηεο θαη γίλνληαη απνδεθηέο ζε εθαηνκκύξηα ζεκεία ζηελ Ειιάδα θαη ην εμωηεξηθό, ελώ 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο ηεο Σξάπεδαο αληακείβνληαο θαζεκεξηλά ηνπο 

θαηόρνπο γηα ηηο αγνξέο ηνπο ζηηο ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο.   

 

http://www.eurobank.gr/

