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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DIGIPASS 0550 

ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 800 00 800 (+357 22 128000 ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΓΙΑ ΝΑ THN  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
 
1. ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (PIN) DIGIPASS 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, πρέπει να αλλάξετε το PIN σας ως εξής:                 
         
1. Ανάψτε τη συσκευή.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί "INITIAL PIN" (Αρχικός Προσωπικός Κωδικός Αριθμός- PIN) 

2. Πληκτρολογήστε τον  Αρχικό Προσωπικό Κωδικό Αριθμό (PIN) που σας στάληκε με τη συσκευή και πατήστε 

"=". Στην οθόνη θα εμφανιστεί "NEW PIN" (Νέος Προσωπικός Κωδικός Αριθμός) 

3. Καταχωρήστε ένα νέο 5-ψήφιο PIN και πατήστε το "=". Η συσκευή δεν επιτρέπει την καταχώρηση ΡΙΝ τα 

οποία θεωρούνται «αδύναμα» πχ. 12345, 11111.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί "REPEAT PIN" (Επαναλάβετε τον 

5ψήφιο αριθμό) 

4. Καταχωρήστε ξανά τον 5-ψήφιο PIN που έχετε επιλέξει και πατήστε "=".  Στην οθόνη θα εμφανιστεί "ΟΚ" (η 

αλλαγή του Προσωπικού Κωδικού σας αριθμού έγινε με επιτυχία). 

 

2. ΧΡΗΣΗ DIGIPASS ΓΙΑ SIGN-ON  Ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET/MOBILE BANKING  
 
1. Ανάψτε τη συσκευή.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί "I, S, T" 

2. Πατήστε το "I". Στην οθόνη θα εμφανιστεί "YOUR PIN".  

3. Καταχωρήστε τον 5-ψήφιο ΡΙΝ σας και πατήστε "=".  

4. Η συσκευή θα σας δώσει ένα 6-ψήφιο κωδικό.  Καταχωρήστε τον κωδικό αυτό είτε στο Internet ή στο Mobile 

Banking, είτε για logon ή για να εκτελέσετε μια συναλλαγή.  Ο κάθε 6-ψήφιος κωδικός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.  Επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε φορά που θέλετε νέο κωδικό για το 

Internet/Mobile Banking.  

 

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (PIN) ΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΑΞ 
 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει το σχετικό έντυπο (Fax Indemnity) πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.  
Ετοιμάστε τις οδηγίες τις οποίες θα αποστείλετε στην Τράπεζα μέσω φαξ.  Οι οδηγίες πρέπει να υπογραφούν από 

όλα τα άτομα με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Κάτοχο Λογαριασμού. Αυτό είναι αναγκαίο αφού η 

χρήση του digipass δεν αντικαθιστά τις υπογραφές. 

 

1. Ανάψτε τη συσκευή.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί "I, S, T" 

2. Πατήστε το "S". Στην οθόνη θα εμφανιστεί "Your PIN".  

3. Καταχωρήστε τον 5-ψήφιο ΡΙΝ σας και πατήστε  "=".  Θα εμφανιστεί το σύμβολο "_".  

4. Καταχωρήστε το ποσό που θέλετε να μεταφέρετε, χωρίς δεκαδικούς αριθμούς (πχ  200 όχι 200,00) και μετά 

πατήστε δύο φορές το "=" .  Για μη χρηματικές συναλλαγές (π.χ. ακύρωση κάρτας, αλλαγή διεύθυνσης) 

καταχωρήστε “0” (μηδέν). 

5. Η συσκευή θα σας δώσει ένα 6-ψήφιο κωδικό τον οποίο θα πρέπει να καταχωρήσετε μαζί με τον User ID σας, 

το ποσό και την ημερομηνία στις οδηγίες προς το κατάστημα σας.   Ο κάθε 6-ψήφιος κωδικός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.  Επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε φορά που θέλετε νέο κωδικό για νέα 

οδηγία προς την Τράπεζα.   



 

2   

                             

 

4. ΑΛΛΑΓΗ 5-ΨΗΦΙΟΥ PIN ΤOY DIGIPASS 

Σας προτρέπουμε να αλλάζετε το ΡΙΝ της συσκευής σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε να το 

αναγράφετε πάνω στη συσκευή.  Μπορείτε να αλλάξετε το ΡΙΝ, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα: 

 

1. Ανάψτε τη συσκευή.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί "I, S, T" 

2. Πατήστε το "T". Στην οθόνη θα εμφανιστεί "CHANGE PIN?" 

3. Πατήστε το "=". Στην οθόνη θα εμφανιστεί "YOUR PIN" 

4. Καταχωρήστε το υφιστάμενο 5-ψήφιο ΡΙΝ σας και πατήστε  το "=" 

5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "NEW PIN". Καταχωρήστε το νέο 5-ψήφιο ΡΙΝ σας.  Η συσκευή δεν επιτρέπει την 

καταχώρηση ΡΙΝ τα οποία θεωρούνται «αδύναμα» πχ. 12345, 11111. 

6. Στην οθόνη θα εμφανιστεί “REPEAT PIN”.   Καταχωρήσετε ξανά το νέο ΡΙΝ σας και πατήστε το "=" 

7. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "ΟΚ". Το ΡΙΝ σας έχει αλλαχθεί με επιτυχία. 

 
5. ΧΡΗΣΗ DIGIPASS ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ SIGN-ON  Ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET/MOBILE 

BANKING  
 
1. Ανάψτε τη συσκευή . Στην οθόνη θα εμφανιστεί “OTP/AUTH”  

2. Πατήστε το “OTP” 2 φορές.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “eBank IND/LOGON”.  

3. Πατήστε το .  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “PIN” 

4. Καταχωρήστε το 4-ψήφιο ΡΙΝ της συσκευής. Πατήστε  

5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί “OTP = ΧΧΧΧΧΧ”.  Καταχωρήστε τον κωδικό αυτό είτε στο Internet ή στο Mobile 

Banking, είτε για logon ή για να εκτελέσετε μια συναλλαγή.  Ο κάθε 6ψήφιος κωδικός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.  Επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε φορά που θέλετε νέο κωδικό για το 

Internet/Mobile Banking.  

 
6. ΧΡΗΣΗ DIGIPASS ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΣΩ ΦΑΞ 

 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει το σχετικό έντυπο (Fax Indemnity) πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.  

Ετοιμάστε τις οδηγίες τις οποίες θα αποστείλετε στην Τράπεζα μέσω φαξ.  Οι οδηγίες πρέπει να υπογραφούν από 

όλα τα άτομα με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Κάτοχο Λογαριασμού. Αυτό είναι αναγκαίο αφού η 

χρήση του digipass δεν αντικαθιστά τις υπογραφές. 

 

1. Ανάψτε τη συσκευή. Η συσκευή θα αναγράψει “OTP/AUTH” 

2. Πατήστε “AUTH”.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “AUTH” 

3. Πατήστε το . Στην οθόνη θα εμφανιστεί “PIN” 

4. Καταχωρήστε το PIN της συσκευής και πατήστε . Στην οθόνη θα εμφανιστεί “ΠΟΣΟ” 

5. Καταχωρήστε το ποσό της συναλλαγής, χωρίς δεκαδικά ψηφία.  Για μη χρηματικές συναλλαγές (π.χ. ακύρωση 

κάρτας, αλλαγή διεύθυνσης) καταχωρήστε 0 (μηδέν).  Πατήστε .  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “ΛΟΓ. ΔΙΚ”.     

6. Καταχωρήστε τους τελευταίους 8 αριθμούς του λογαριασμού του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο 

λογαριασμός του δικαιούχου περιέχει γράμματα, αγνοήστε τα.  Για μη χρηματικές συναλλαγές (π.χ. ακύρωση 

κάρτας, αλλαγή διεύθυνσης) καταχωρήστε “0” (μηδέν). Πατήστε .   

7. Στην οθόνη θα εμφανιστεί “AU=XXXXXXXX”. Αναγράψτε τον 8-ψήφιο αυτό κωδικό αυτό στην οδηγία που θα 

αποστείλετε στην Τράπεζα, μαζί με τον αύξοντα αριθμό της συσκευής (αναγράφεται στο πίσω μέρος της 
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συσκευής σας). Ο κάθε 8-ψήφιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.  Επαναλάβετε τη 

διαδικασία κάθε φορά που θέλετε νέο κωδικό για νέα οδηγία προς την Τράπεζα. 

 

Σημαντική Σημείωση: 

Απαιτείται η πάροδος 30 λεπτών πριν από την παραγωγή νέων κωδικών που έχουν το ίδιο ΠΟΣΟ και 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. 

 
7. ΑΛΛΑΓΗ 4-ΨΗΦΙΟΥ PIN ΤOY DIGIPASS ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Σας προτρέπουμε να αλλάζετε το ΡΙΝ της συσκευής σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε να το 
αναγράφετε πάνω στη συσκευή.  Μπορείτε να αλλάξετε το ΡΙΝ ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα: 
 
1. Ανάψτε τη συσκευή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί “OTP/AUTH”   

2. Πατήστε το “i”  1 φορά.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “ΑΛΛΑΓΗ PIN?” 

3. Πατήστε .  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “PIN” 

4. Καταχωρήστε το υφιστάμενο PIN της συσκευής και πιέστε .  Η συσκευή θα αναγράψει “NEΟ PIN” 

5. Καταχωρήστε το νέο ΡΙΝ της συσκευής και πιέστε .  Η συσκευή δεν επιτρέπει την καταχώρηση ΡΙΝ τα 

οποία θεωρούνται «αδύναμα» πχ. 12345, 11111.  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “ ΕΠΑΝ. PIN” 

6. Καταχωρήστε το νέο ΡΙΝ ξανά και πατήστε .  Στην οθόνη θα εμφανιστεί “OK”.  Μπορείτε τώρα να 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με το νέο ΡΙΝ. 

 
CONTACT INFORMATION 
Για βοήθεια ή τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να μας καλέσετε στο 800 00 800 (+357 22 128000 για κλήσεις από 
εξωτερικό), Δευτέρα με Παρασκευή (εκτός αργιών), μεταξύ 07:45 και 21:30.  


