
  

      

SMS DIGIPASS 
Εγχειρίδιο χρήσης 

Ακολουθούν οδηγίες στις οποίες επεξηγείται ο τρόπος αγοράς SMS Digipass, η διαδικασία 

ενεργοποίησης του, καθώς και η διαδικασία διεκπεραίωσης συναλλαγών με χρήση του 

SMS Digipass. 
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H Αγορά/Ενεργοποίηση/Εναλλαγή Χρήσης του SMS Digipass μπορεί να γίνει ως ακολούθως:  

 

1. Με γραπτή αίτηση 

α. Γενικά 

i. Με την επεξεργασία της αίτησης και τη σύνδεση του SMS Digipass στη συνδρομή σας, 

θα λάβετε SMS στο κινητό σας με το σειριακό αριθμό του Digipass και οδηγίες για να 

επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της 1bank για ενεργοποίηση του. 

ii. Προχωρήστε στην ενεργοποίηση του για να μπορέσετε να διεξάγετε συναλλαγές μέσω 

1bank που απαιτούν τη χρήση Digipass.   

 

β. Ενεργοποίηση/Εναλλαγή Χρήσης Digipass μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου 

i. Για ενεργοποίηση καλέστε το Τηλεφωνικό Κέντρο της 1bank.  

ii. Αν έχετε περισσότερα από ένα Digipass, μπορείτε να ζητήσετε μέσω του Τηλεφωνικού 

Κέντρου εναλλαγή χρήσης από το ένα Digipass στο άλλο. 

 

2. Μέσω 1bank Internet Banking 

α. Γενικά 

i. Αν έχετε ήδη Digipass APP, με την αγορά του SMS Digipass μέσω του Internet Banking, 

τα υφιστάμενα όρια χρηματικών συναλλαγών που είχαμε για τη χρήση του Digipass APP 

θα παραμείνουν τα ίδια. Εάν επιθυμείτε αλλαγή ορίων, θα πρέπει να υποβάλετε τη 

γραπτή αίτηση για να αλλαχθούν.  

ii. H αγορά διεκπεραιώνεται online μόλις ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας (ή σε 

περίπτωση πολλαπλών υπογραφών, μόλις ο τελευταίος Approver εγκρίνει τη 

συναλλαγή).  

iii. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, λαμβάνετε SMS στο κινητό σας με το σειριακό αριθμό 

του SMS Digipass. Μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στην ενεργοποίηση του μέσω του 

Internet Banking, για να μπορέσετε να διεξάγετε συναλλαγές με τη χρήση του SMS 

Digipass. 

iv. Με την αγορά και ενεργοποίηση του SMS Digipass, ορίζεται άμεσα ως το Digipass που 

θα χρησιμοποιείτε  στην υφιστάμενη συνδρομή σας.  Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε,  

μπορείτε να προχωρήσετε με εναλλαγή για χρήση στην υφιστάμενη συνδρομή σε ένα 

άλλο digipass που έχετε αγοράσει για οποιαδήποτε συνδρομή σας. 

v. Εάν έχετε ήδη αγοράσει SMS Digipass από άλλη συνδρομή, δεν χρειάζεται να αγοράσετε  

νέο Digipass. Μπορείτε  να συνδέσετε εκείνο το SMS Digipass και  στην υφιστάμενη 

συνδρομή σας. 

A. Αγορά/Ενεργοποίηση/Εναλλαγή Χρήσης SMS Digipass 
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β. Οδηγίες για αγορά SMS Digipass μέσω Internet Banking 

Για να αιτηθείτε μέσω 1bank Internet Banking, κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις >  

Διαχείριση Digipass > Αίτηση για Νέο». 

i. Επιλογή Μοντέλου Digipass / Είδος: Επιλέξτε SMS Digipass. 

ii. Δείτε τα χαρακτηριστικά των Digipass: Κάντε κλικ για να δείτε τα γενικά 

χαρακτηριστικά, και άλλες πληροφορίες για το κάθε μοντέλο Digipass. 

iii. Καταχωρημένος Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου:  Ελέγξετε ότι ο αριθμός που 

παρουσιάζεται είναι ορθός αφού οι πληροφορίες ενεργοποίησης και οι κωδικοί 

επιβεβαίωσης θα αποστέλλονται σε αυτό τον αριθμό. 

iv. Καταχωρημένο Email:  Ελέγξετε ότι το Email που παρουσιάζεται είναι ορθό, αφού οι 

κωδικοί επιβεβαίωσης θα αποστέλλονται σε αυτό, αν επιλεγεί. 

v. Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας:  To εικονίδιο με το μολύβι σας δίνει τη δυνατότητα να 

αλλάξετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου/email σας μέσω της επιλογής ‘Αλλαγή 

Στοιχείων Επικοινωνίας’, εάν είναι λανθασμένα. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το 

Κατάστημα της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί.   

vi. Επιλογή Λογαριασμού Εντολέα: Επιλέξτε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεωθεί 

για την αγορά. 

vii. Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις: Επιλέξτε, αφού διαβάσετε τους Όρους και 

Προϋποθέσεις. 

viii. Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής. 

ix. Κωδικός Digipass/Κωδικός Επιβεβαίωσης: Αν έχετε ήδη Digipass APP, τότε η μόνη 

διαθέσιμη μέθοδος επιβεβαίωσης θα είναι με τη χρήση του Digipass APP. Αν δεν έχετε 

Digipass APP, τότε οι μέθοδοι επιβεβαίωσης θα είναι με verification code στο email ή 

στο κινητό σας. 

x. Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής. 

xi. Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με 

την κατάσταση και τον αριθμό της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να 

δείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. 

xii. Μόλις η Συναλλαγή ολοκληρωθεί, θα λάβετε SMS στο κινητό σας τηλέφωνο με το 

σειριακό αριθμό του Digipass. 
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γ. Οδηγίες Ενεργοποίησης/Εναλλαγής Χρήσης Digipass μέσω Internet Banking 

Ενεργοποιήστε το SMS Digipass ή προχωρήστε με Εναλλαγή Χρήσης από ένα είδος Digipass 

σε άλλο μέσω της επιλογής «Ρυθμίσεις > Διαχείριση Digipass > Ενεργοποίηση / Εναλλαγή 

Χρήσης». Η ενεργοποίηση είναι διαθέσιμη εάν η αγορά του Digipass έγινε μέσω 1bank 

Internet ή Mobile App. 

i. Επιλογή Digipass: Επιλέξτε το SMS Digipass που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να 

αρχίσετε να χρησιμοποιείτε (o σειριακός αριθμός του παρουσιάζεται στην οθόνη σας). 

ii. Δείτε τα χαρακτηριστικά των Digipass: Κάντε κλικ για να δείτε τα γενικά 

χαρακτηριστικά ή άλλες πληροφορίες για το κάθε μοντέλο Digipass. 

iii. Καταχωρημένος Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου:  Ελέγξετε ότι ο αριθμός που 

παρουσιάζεται είναι ορθός αφού οι πληροφορίες ενεργοποίησης και οι κωδικοί 

επιβεβαίωσης θα αποστέλλονται σε αυτό τον αριθμό. 

iv. Καταχωρημένο Email:  Ελέγξετε ότι το Email που παρουσιάζεται είναι ορθό, αφού οι 

κωδικοί επιβεβαίωσης θα αποστέλλονται σε αυτό, αν επιλεγεί. 

v. Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας:  To εικονίδιο με το μολύβι σας δίνει τη δυνατότητα να 

αλλάξετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου/email σας μέσω της επιλογής ‘Αλλαγή 

Στοιχείων Επικοινωνίας’, εάν είναι λανθασμένα. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το 

Κατάστημα της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί.   

vi. Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής. 

vii. Κωδικός Digipass/Κωδικός Επιβεβαίωσης: Αν έχετε ήδη Digipass APP, τότε η μόνη 

διαθέσιμη μέθοδος επιβεβαίωσης θα είναι η χρήση του Digipass APP. Αν δεν έχετε 

Digipass APP, τότε οι μέθοδοι επιβεβαίωσης θα είναι με verification code στο email ή 

στο κινητό σας. 

viii. Επιβεβαίωση: Κάντε κλικ για επιβεβαίωση της συναλλαγής. 

ix. Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα στο πάνω μέρος της οθόνης με 

την κατάσταση της συναλλαγής. Κάντε κλικ στον αριθμό αυτό, για να δείτε τις 

λεπτομέρειες της συναλλαγής. 

x. Μόλις η Συναλλαγή ολοκληρωθεί, θα λάβετε σχετικό SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. 
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3. Μέσω 1bank Mobile App 

α. Γενικά 

i. Αν έχετε ήδη Digipass APP, με την αγορά του SMS Digipass μέσω του Mobile App, τα 

υφιστάμενα όρια χρηματικών συναλλαγών θα παραμείνουν τα ίδια. Εάν επιθυμείτε 

αλλαγή ορίων, θα πρέπει να υποβάλετε τη γραπτή αίτηση για να αλλαχθούν.  

ii. Για την αγορά SMS Digipass μέσω της εφαρμογής, κάντε Login και από το ΄Μενού’ 

επιλέξτε ‘Digipass’. 

iii. Μεταφέρεστε στην επόμενη οθόνη όπου εμφανίζεται η επιλογή για αγορά. Όταν 

ολοκληρωθεί η αγορά, σε αυτή την οθόνη θα ενεργοποιηθεί και η δεύτερη επιλογή για 

ενεργοποίηση του SMS Digipass. 

iv. Όταν ενεργοποιηθεί το Digipass, τότε εμφανίζεται και τρίτη επιλογή ως η οθόνη πιο 

κάτω με την ονομασία ‘Δείτε το Digipass σας’. Πατώντας σε αυτή την επιλογή, 

εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός του Digipass που είναι ήδη συνδεδεμένο στη 

συνδρομή, το είδος του Digipass και αν είναι ενεργοποιημένο ή όχι. 

v. Με την αγορά και ενεργοποίηση του SMS Digipass, ορίζεται άμεσα ως το Digipass που 

θα χρησιμοποιείτε  στην υφιστάμενη συνδρομή σας.  Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε,  

μπορείτε να προχωρήσετε με εναλλαγή χρήσης στην υφιστάμενη συνδρομή σε ένα άλλο 

digipass που έχετε αγοράσει για οποιαδήποτε συνδρομή σας. 

vi. Εάν έχετε ήδη αγοράσει SMS Digipass από άλλη συνδρομή, δεν χρειάζεται να αγοράσετε  

νέο Digipass. Μπορείτε  να συνδέσετε εκείνο το SMS Digipass και  στην υφιστάμενη 

συνδρομή σας. 

       

 

β. Οδηγίες για αγορά SMS Digipass μέσω Mobile App 

i. Επιλέγοντας ‘Αγοράστε ένα νέο Digipass’, εμφανίζεται η πρώτη οθόνη πιο κάτω. 

ii. Είδος Digipass: Επιλέγοντας SMS Digipass, εμφανίζεται σχετικό λεκτικό.  

iii. Λεπτομέρειες/Χρέωση: Εμφανίζεται το ποσό της χρέωσης. 

iv. Λογαριασμός/Λογ. Εντολέα: Επιλέξετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεωθεί για 

την αγορά. 
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v. Εγγεγραμμένα Στοιχεία: Εμφανίζονται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και το email σας 

όπως είναι καταχωρημένα στα αρχεία της Τράπεζας. 

vi. Συμφωνώ με τους Όρους & Προϋποθέσεις: Επιλέξτε, αφού διαβάσετε τους όρους και 

προϋποθέσεις. 

vii. Καταχώρηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής. 

viii. Επιβεβαίωση: Ανοίγει η οθόνη επιβεβαίωσης συναλλαγής όπου μπορείτε να 

επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της συναλλαγής. Επιλέγοντας επιβεβαίωση, εμφανίζεται ένα 

παράθυρο για επιλογή μεθόδου επιβεβαίωσης. Αν έχετε ήδη Digipass APP, τότε η μόνη 

μέθοδος επιβεβαίωσης θα είναι με τη χρήση του Digipass APP. Αν δεν έχετε, τότε οι 

μέθοδοι επιβεβαίωσης θα είναι με verification code στο κινητό ή/και στο email σας. 

ix. Αριθμός Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα με την κατάσταση και τον αριθμό 

της συναλλαγής. Κάντε κλικ στην ‘Προβολή’ για να δείτε τις λεπτομέρειες της 

συναλλαγής. 

x. Μόλις η Συναλλαγή ολοκληρωθεί, θα λάβετε SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. 

 

       

 

γ. Οδηγίες Ενεργοποίησης/Εναλλαγής Χρήσης Digipass μέσω Mobile App 

i. Από το ΄Μενού’ πάνω αριστερά επιλέξτε ‘Digipass’ και ακολούθως την επιλογή 

‘Ενεργοποιήστε/Αλλάξτε το Digipass σας’. 

ii. Digipass: Εμφανίζεται το είδος του Digipass και ο σειριακός αριθμός. Αν έχετε 

περισσότερα από ένα Digipass, επιλέξτε από τη λίστα αυτό που επιθυμείτε. 

iii. Ενεργοποίηση: Κάντε κλικ για καταχώρηση της συναλλαγής. 

iv. Επιβεβαίωση: Ανοίγει η οθόνη επιβεβαίωσης συναλλαγής και την ίδια ώρα εμφανίζεται 

ένα παράθυρο για επιλογή μεθόδου επιβεβαίωσης. Αν έχετε ήδη  Digipass APP, τότε η 

μόνη μέθοδος επιβεβαίωσης θα είναι με τη χρήση ΟΤΡ από το Digipass APP. Αν δεν 

έχετε, τότε οι μέθοδοι επιβεβαίωσης θα είναι με verification code στο email ή στο κινητό 

σας. 

v. Ολοκλήρωση Συναλλαγής: Το σύστημα επιστρέφει μήνυμα με την κατάσταση της 

συναλλαγής. 

vi. Μόλις η Συναλλαγή ολοκληρωθεί, θα λάβετε σχετικό SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. 
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B. Χρηματικές συναλλαγές με SMS Digipass 

 

1. Μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της 1bank 

i. Αφού ενημερώσετε το λειτουργό για τα δεδομένα της συναλλαγής που θέλετε να 
διεκπεραιώσετε και η οποία απαιτεί τη χρήση Digipass, τότε σας αποστέλλεται SMS 
μήνυμα στο κινητό σας. Το SMS περιλαμβάνει τον κωδικό μίας χρήσης (OTP) μαζί με τα 
βασικά δεδομένα της συναλλαγής σας. 

ii. Ο λειτουργός θα σας ζητήσει να του πείτε τον κωδικό μίας χρήσης (OTP) για να 
προχωρήσει με τη διεκπεραίωση της συναλλαγής σας.  

 

2. Μέσω του Internet Βanking  

i. Επιλέγοντας ‘Καταχώρηση’ για τη συναλλαγή που διεκπεραιώνετε και η οποία απαιτεί 
Digipass, σας αποστέλλεται SMS μήνυμα στο κινητό σας. Το μήνυμα περιλαμβάνει τον 
κωδικό μίας χρήσης (OTP) μαζί με τα βασικά δεδομένα της συναλλαγής σας. 

ii. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε το SMS, ζητήστε μέσω του Internet Banking να 
σας σταλεί το SMS πατώντας το κουμπί αποστολής μηνύματος ξανά.  

 

iii. Αναγράψτε τον κωδικό μίας χρήσης (ΟΤP) στο πεδίο ‘ΚΩΔΙΚΟΣ DIGIPASS’ στην οθόνη με 
τη συναλλαγή σας και επιλέξτε ‘Επιβεβαίωση’ για να ολοκληρωθεί.    

Κουμπί αποστολής μηνύματος SMS ξανά 
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3. Μέσω του Mobile App  

i. Στο Mobile App, αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία της συναλλαγής η οποία απαιτεί τη 
χρήση Digipass και επιλέξετε ‘Καταχώρηση’, σας αποστέλλεται SMS μήνυμα στο κινητό 
σας. Το SMS περιλαμβάνει τον κωδικό μίας χρήσης (OTP) μαζί με τα βασικά δεδομένα της 
συναλλαγής. Ακολούθως, επιλέγετε ‘Επιβεβαίωση’ και στην οθόνη του κινητού σας 
ανοίγει παράθυρο ως πιο κάτω για καταχώρηση του κωδικού μιας χρήσης. 

 

ii. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε το SMS, επιλέγετε στο πιο πάνω παράθυρο 
‘Επανάληψη ΟΤΡ’ για να σας σταλεί το SMS ξανά.  

iii. Αναγράψτε τον κωδικό μίας χρήσης (ΟΤP) στη συναλλαγή σας και επιλέξτε ‘Επιβεβαίωση’ 
για να ολοκληρωθεί.    

 

Αναγράψτε το 

OTP 

Αποστολή μηνύματος SMS ξανά 


