
Περισσότερες πληρουορίες  

 
Η Υπεξεζία Safe@Web πξνζηαηεύεη ηελ θάξηα ζαο από κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε όηαλ θάλεηε αγνξέο κέζσ 

δηαδηθηύνπ ζε εκπόξνπο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππεξεζία απηή. Οη αγνξέο ζαο γίλνληαη αζθαιείο κε ηνλ Κσδηθό 

Μίαο Φξήζεο (OTP). Η Υπεξεζία είλαη δσξεάλ γηα ηνπο Καηόρνπο Καξηώλ ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο 

Δηαηξείαο Ληδ. 

   

Αθνύ θαηαρσξίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο ζηε ζειίδα ηνπ εκπόξνπ, ζα εκθαληζηεί κία ζειίδα ηεο Υπεξεζίαο 

Safe@Web, όπνπ ζα ζαο δεηεζεί λα δώζεηε ζπγθεθξηκέλε εληνιή γηα λα δεκηνπξγεζεί ν θσδηθόο OTP. Τν OTP ζα 

ζηαιεί κέζσ SMS ζηνλ Αξηζκό Κηλεηνύ ηειεθώλνπ ζαο. Ο Αξηζκόο Κηλεηνύ είλαη απηόο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο γηα 

εζάο ζηα αξρεία ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ θαη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ πξώηε ζειίδα έηζη ώζηε λα 

ηνλ ειέγρεηε πξνηνύ πξνρσξήζεηε. Σηε ζπλέρεηα ζα θαηαρσξίζεηε ην OTP απηό γηα λα νινθιεξώζεηε ηε ζπλαιιαγή 

ζαο. 

  

Τν θάζε OTP αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, γη’ απηό θάζε θνξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηε κία λέα ζπλαιιαγή 

ζε εκπόξνπο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Υπεξεζία Safe@Web, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη λέν OTP. 

  

Όηαλ ζπλαιιάζζεζηε κε εκπόξνπο πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί αθόκα ζηελ Υπεξεζία Safe@Web, ε θάξηα ζαο ζα 

εμαθνινπζήζεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο ηνπ OTP. 

  

Δάλ ρξεηαζηείηε πεξαηηέξσ βνήζεηα, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ππεξεζία 1bank θαιώληαο ζην 800 00 

800 ή ζην +357 22 128000 εάλ βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό, ή λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.bankofcyprus.com. 

 
FAQ 

  

ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 

 
Απηή ε ελόηεηα παξέρεη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ Υπεξεζία Safe@Web. 

  

Γεληθέο Δξσηήζεηο 

Αγνξέο κε ηελ Υπεξεζία Safe@Web 

 

Γεληθέο Εξσηήζεηο 

Τη είλαη ε Υπεξεζία Safe@Web; 

Πώο ιεηηνπξγεί ε Υπεξεζία Safe@Web; 

Πνπ θαίλεηαη ν θαηαρσξεκέλνο Αξηζκόο Κηλεηνύ ηειεθώλνπ κνπ ζηα αξρεία ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ 

Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ; 

Φξεηάδεηαη λα επηβεβαηώζσ ηνλ Αξηζκό Κηλεηνύ ηειεθώλνπ κνπ; 

Πώο κε πξνζηαηεύεη ε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ OTP ζηελ Υπεξεζία Safe@Web; 

Φξεηάδεηαη λα έρσ πξόζβαζε ζην Κηλεηό κνπ ηειέθσλν γηα λα νινθιεξώζσ ηελ αγνξά κνπ; 

Πξέπεη λα κνπ εθδνζεί λέα θάξηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ Υπεξεζία Safe@Web; 

Πόηε ζα ρξεώλεηαη ν ινγαξηαζκόο κνπ γηα αγνξέο Safe@Web; 

Τη ελλννύκε κε “Σπκκεηέρσλ Έκπνξνο” ζηελ Υπεξεζία Safe@Web;  

Πνύ κπνξώ λα θάλσ αγνξέο κε ηελ Υπεξεζία Safe@Web;  

Πξέπεη λα πιεξώζσ γηα ηελ Υπεξεζία Safe@Web; 

Τη ζπκβαίλεη εάλ έλαο έκπνξνο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ Υπεξεζία Safe@Web; 
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Ση είλαη ε Τπεξεζία Safe@Web; 

Η Υπεξεζία Safe@Web είλαη κηα θαηλνηόκνο ππεξεζία πνπ παξέρεηαη από ηελ Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία 

Ληδ θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε από ηηο Visa International (ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζε θαηόρνπο θάξηαο Visa κε ην 

όλνκα “Verified by Visa”), MasterCard® International (ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο θαηόρνπο θαξηώλ MasterCard 

κε ην όλνκα “MasterCard Secure Code”) θαη American Express (ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο θαηόρνπο θαξηώλ 

American Express κε ην όλνκα “American Express SafeKey®”). Η ππεξεζία απηή πξνζθέξεη αζθάιεηα αγνξώλ ζην 

δηαδίθηπν αθνύ πξνϋπνζέηεη ηε ρξήζε θσδηθνύ OTP. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πώο ιεηηνπξγεί ε Τπεξεζία Safe@Web; 

Κάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηε κηα αγνξά ζην δηαδίθηπν, αθνύ θαηαρσξίζεηε ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο, ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο θαη ην CVV2/CSC, εκθαλίδεηαη κηα νζόλε ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά, όπσο ην όλνκα ηεο ηζηνζειίδαο, ην πνζό αγνξάο θαη ηελ εκεξνκελία. Θα 

πεξηιακβάλεη επίζεο κέξνο ηνπ Αξηζκνύ Κηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο γηα εζάο ζηα αξρεία ηεο 

Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ θαη ην θνπκπί “Γεκηνπξγία OTP”. Θα πξέπεη λα παηήζεηε ην θνπκπί 

“Γεκηνπξγία OTP” έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα OTP. Σηε ζπλέρεηα ην OTP απηό ζα ζηαιεί κε SMS ζηνλ Αξηζκό 

Τειεθώλνπ ζαο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο γηα εζάο ζηα αξρεία ηεο Τξάπεδαο. Θα πξέπεη λα θαηαρσξίζεηε ην OTP 

πνπ παξαιάβαηε κέζσ SMS, ζηε ζειίδα ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ αγνξά ζαο. 

Παξαθαινύκε όπσο ειέγμεηε όηη ν εκθαληδόκελνο Αξηζκόο Κηλεηνύ είλαη ζσζηόο πξνηνύ παηήζεηε ην θνπκπί 

“Γεκηνπξγία OTP”. Δάλ ν αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ είλαη ιαλζαζκέλνο ή εάλ ζέιεηε λα αιιαρζεί ζηα αξρεία καο, 

ηόηε αθπξώζηε ηε ζπλαιιαγή θαη επηθνηλσλήζηε κε ηελ Υπεξεζία 1bank, θαιώληαο ζην 800 00 800 ή ζην +357 22 

128000 εάλ βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό.  

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

   

Πνπ θαίλεηαη ν θαηαρσξεκέλνο Αξηζκόο Κηλεηνύ ηειεθώλνπ κνπ ζηα αξρεία ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ 

Δεκόζηαο Εηαηξείαο Ληδ; 

Κάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηε κηα αγνξά ζην δηαδίθηπν, αθνύ θαηαρσξίζεηε ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο, ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο θαη ην CVV2/CSC, εκθαλίδεηαη κηα νζόλε ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαζώο θαη ηνλ Αξηζκό Κηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο γηα εζάο 

ζηα αξρεία ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ. Σεκεηώζηε όηη ζα εκθαλίδνληαη κόλν νη 4 ηειεπηαίνη 

αξηζκνί ηνπ Κηλεηνύ Τειεθώλνπ, ελώ νη ππόινηπνη ζα είλαη απνθξπκκέλνη.  

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Υξεηάδεηαη λα επηβεβαηώζσ ηνλ Αξηζκό Κηλεηνύ ηειεθώλνπ κνπ; 

Απηό πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα βεβαησζείηε όηη ν αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ, όπνπ εκθαλίδεηαη κέξνο ηνπ, 

ηαηξηάδεη κε ηνλ αξηζκό πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηα αξρεία ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ. Δάλ ν 

αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ είλαη ιαλζαζκέλνο ή εάλ ζέιεηε λα αιιαρζεί ζηα αξρεία καο, ηόηε αθπξώζηε ηε 

ζπλαιιαγή θαη επηθνηλσλήζηε κε ηελ Υπεξεζία 1bank, θαιώληαο ζην 800 00 800 ή ζην +357 22 128000 εάλ 

βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό.  

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πώο κε πξνζηαηεύεη ε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ OTP ζηελ Τπεξεζία Safe@Web;  

Από ηε ζηηγκή πνπ ε θάξηα ζαο πξνζηαηεύεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ OTP, κόλν εζείο κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηείηε ηελ θάξηα ζαο ζε εκπόξνπο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Υπεξεζία Safe@Web. Τν OTP αθνξά κία 

κόλν ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, γη’ απηό θαη γηα θάζε ζαο αγνξά ζε εκπόξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Υπεξεζία 

ρξεηάδεηαη λένο θσδηθόο OTP. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο  

  

Υξεηάδεηαη λα έρσ πξόζβαζε ζην Κηλεηό κνπ ηειέθσλν γηα λα νινθιεξώζσ ηελ αγνξά κνπ; 



Ναη. Από ηε ζηηγκή πνπ ην OTP, ην νπνίν ρξεηάδεζηε γηα λα νινθιεξώζεηε ηε ζπλαιιαγή, ζα ζηαιεί κέζσ SMS ζηνλ 

Αξηζκό Κηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ, ζα πξέπεη λα έρεηε πξόζβαζε ζην ηειέθσλν ζαο. Βεβαησζείηε όηη ην Κηλεηό ζαο 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά, νη ξπζκίζεηο ηνπ είλαη ζσζηέο γηα λα παξαιακβάλνπλ SMS θαη όηη δελ έρεη πξόζβαζε ζε απηό 

νπνηνδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πξέπεη λα κνπ εθδνζεί λέα θάξηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Όρη. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε θάξηα δηαζέηεηε κε ηελ Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία Ληδ. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πόηε ζα ρξεώλεηαη ν ινγαξηαζκόο κνπ γηα αγνξέο Safe@Web; 

Ο ινγαξηαζκόο ζαο ζα ρξεώλεηαη ηελ ίδηα εκεξνκελία πνπ ρξεώλεηαη θαη επί ηνπ παξόληνο. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Ση ελλννύκε κε “πκκεηέρσλ Έκπνξνο” ζηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Ο όξνο “Σπκκεηέρσλ Έκπνξνο” δειώλεη έλαλ έκπνξν ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηηο ππεξεζίεο Verified by Visa θαη/ή 

MasterCard SecureCode θαη/ή American Express SafeKey. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πνύ κπνξώ λα θάλσ αγνξέο κε ηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπόξνπο ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web από ην ινγόηππν Verified by 

VISA, MasterCard SecureCode θαη American Express SafeKey® ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εκπόξνπ. Γείγκαηα από ηα 

ινγόηππα απηά απεηθνλίδνληαη παξαθάησ. 

  

 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πξέπεη λα πιεξώζσ γηα ηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Όρη. Η Τξάπεδα Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξεία Ληδ παξέρεη ηελ Υπεξεζία Safe@Web δσξεάλ. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

Ση ζπκβαίλεη εάλ έλαο έκπνξνο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Η θάξηα ζαο ζα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο Κσδηθνύ OTP. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

  

Αγνξέο κε ηελ Τπεξεζία Safe@Web 

Πώο θάλσ αγνξέο κε ηελ Υπεξεζία Safe@Web; 

Πνύ κπνξώ λα ςσλίζσ κε ηελ Υπεξεζία Safe@Web; 

Γηαηί δελ κνπ δεηείηαη λα εηζάγσ ηνλ θσδηθό OTP ζε κηα αγνξά ζην δηαδίθηπν; 

Μπνξώ λα θάλσ αγνξέο από εκπόξνπο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Υπεξεζία Safe@Web; 

Πόηε ζα κνπ δεηεζεί λα δηαβάζσ θαη λα απνδερζώ ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο καδί κε ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ; 

Τη θάλσ αλ ν εκθαληδόκελνο αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ είλαη ιαλζαζκέλνο; 

Τη θάλσ αλ δελ παξαιάβσ ην SMS ην νπνίν πεξηέρεη ην OTP; 

Τν OTP ιήγεη; 

Τη θάλσ αλ ην OTP έρεη ιήμεη; 

Πόζεο θνξέο κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ επηινγή “Δπαλαπνζηνιή OTP”; 

Τη θάλσ αλ ρξεζηκνπνηήζσ ιαλζαζκέλν OTP; 



Τη θάλσ αλ έρεη μεπεξαζηεί ν κέγηζηνο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ιαλζαζκέλνπ OTP; 

 

Πώο θάλσ αγνξέο κε ηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Κάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηε κηα αγνξά ζην δηαδίθηπν, αθνύ θαηαρσξίζεηε ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο, ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο θαη ην CVV2/CSC, εκθαλίδεηαη κηα νζόλε ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά, όπσο ην όλνκα ηεο ηζηνζειίδαο, ην πνζό αγνξάο θαη ηελ εκεξνκελία. Θα 

πεξηιακβάλεη επίζεο κέξνο ηνπ Αξηζκνύ Κηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο γηα εζάο ζηα αξρεία ηεο 

Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ θαη ην θνπκπί “Γεκηνπξγία OTP”. Θα πξέπεη λα παηήζεηε ην θνπκπί 

“Γεκηνπξγία OTP” έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα OTP. Σηε ζπλέρεηα ην OTP απηό ζα ζηαιεί κε SMS ζηνλ Αξηζκό 

Τειεθώλνπ ζαο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο γηα εζάο ζηα αξρεία ηεο Τξάπεδαο. Θα πξέπεη λα θαηαρσξίζεηε ην OTP 

πνπ παξαιάβαηε κέζσ SMS, ζηε ζειίδα ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ αγνξά ζαο. 

Παξαθαινύκε όπσο ειέγμεηε όηη ν εκθαληδόκελνο Αξηζκόο Κηλεηνύ είλαη ζσζηόο πξνηνύ παηήζεηε ην θνπκπί 

“Γεκηνπξγία OTP”. Δάλ ν αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ είλαη ιαλζαζκέλνο ή εάλ ζέιεηε λα αιιαρζεί ζηα αξρεία καο, 

ηόηε αθπξώζηε ηε ζπλαιιαγή θαη επηθνηλσλήζηε κε ηελ Υπεξεζία 1bank, θαιώληαο ζην 800 00 800 ή ζην +357 22 

128000 εάλ βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πνύ κπνξώ λα ςσλίζσ κε ηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπόξνπο ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web από ην ινγόηππν Verified by 

VISA, MasterCard SecureCode θαη American Express SafeKey® ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εκπόξνπ. Γείγκαηα από ηα 

ινγόηππα απηά απεηθνλίδνληαη παξαθάησ. 

  

 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Γηαηί δελ κνπ δεηείηαη λα εηζάγσ ηνλ θσδηθό OTP ζε κηα αγνξά ζην δηαδίθηπν; 

Σε εκπόξνπο πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ Υπεξεζία Safe@Web, δελ ρξεηάδεηαη λα εηζάγεηε ηνλ θσδηθό OTP. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Μπνξώ λα θάλσ αγνξέο από εκπόξνπο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Τπεξεζία Safe@Web; 

Ναη. Ωζηόζν δελ ζα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Υπεξεζία Safe@Web. Γηα λα νινθιεξώζεηε κηα αγνξά από 

έλαλ από ηνπο εκπόξνπο απηνύο, απιώο αθνινπζήζηε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία εμόδνπ. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

  

Πόηε ζα κνπ δεηεζεί λα δηαβάζσ θαη λα απνδερζώ ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο καδί κε ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ;  

Τελ πξώηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε θάξηα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηαο Δηαηξείαο Ληδ γηα 

ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε ηνπ Κσδηθνύ Μίαο Φξήζεο (OTP), ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε θαη λα απνδερηείηε 

ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο καδί κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, δηαθνξεηηθά δελ ζα 

κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε κε ηελ αγνξά ζαο. Γηα θάζε κηα από ηηο θάξηεο ζαο ζα πξέπεη ηελ πξώηε θνξά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ππεξεζία Safe@Web λα δηαβάζεηε θαη λα απνδερηείηε ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο καδί κε 

ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ. Αλ ε θάξηα ζαο αληηθαηαζηαζεί ή αλαλεσζεί αιιά ν αξηζκόο ηεο 

παξακέλεη ν ίδηνο, ηόηε δελ ζα ζαο δεηεζεί λα απνδερηείηε μαλά ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο καδί κε ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  



Ση θάλσ αλ ν εκθαληδόκελνο αξηζκόο Κηλεηνύ Σειεθώλνπ είλαη ιαλζαζκέλνο; 

Δάλ ν αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ είλαη ιαλζαζκέλνο ή εάλ ζέιεηε λα αιιαρζεί ζηα αξρεία καο, ηόηε αθπξώζηε ηε 

ζπλαιιαγή θαη επηθνηλσλήζηε κε ηελ Υπεξεζία 1bank, θαιώληαο ζην 800 00 800 ή ζην +357 22 128000 εάλ 

βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Ση θάλσ αλ δελ παξαιάβσ ην SMS ην νπνίν πεξηέρεη ην OTP; 

Αλ δελ έρεηε παξαιάβεη ην SMS ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην OTP θαη αλ είζηε ζίγνπξνο όηη ν εκθαληδόκελνο Αξηζκόο 

Κηλεηνύ ηειεθώλνπ είλαη ζσζηόο, ηόηε ίζσο απηό νθείιεηαη ζε ηερληθό πξόβιεκα ή ζε ηειεπηθνηλσληαθή 

θαζπζηέξεζε θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ SMS ζηνλ Αξηζκό ηνπ Κηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ, ή ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ Κηλεηνύ 

ζαο ηειεθώλνπ. Παξαθαινύκε παηήζηε ην θνπκπί “Δπαλαπνζηνιή OTP” γηα λα δνθηκάζεηε μαλά. Αλ ην πξόβιεκα 

παξακείλεη θαη είζηε βέβαηνο όηη νη ξπζκίζεηο ηνπ Κηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ είλαη ζσζηέο θαη ην ηειέθσλν ζαο 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά, παξαθαινύκε αθπξώζηε ηε ζπλαιιαγή θαη επηθνηλσλήζηε κε ηελ Υπεξεζία 1bank, θαιώληαο 

ζην 800 00 800 ή ζην +357 22 128000 εάλ βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Σν OTP ιήγεη; 

Ναη. Τν OTP έρεη πξνζσξηλή ρξνληθή πεξίνδν ηζρύο κεηά από ηελ νπνία ιήγεη θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Αλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε ιεγκέλν OTP ζα εκθαληζηεί ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηε ζειίδα ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Ση θάλσ αλ ην OTP έρεη ιήμεη; 

Αλ ην OTP πνπ έρεη ζηαιεί ζηνλ Αξηζκό Κηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ έρεη ιήμεη, παηήζηε ην θνπκπί “Δπαλαπνζηνιή OTP” 

γηα λέν OTP. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

  

Πόζεο θνξέο κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ επηινγή “Επαλαπνζηνιή OTP”; 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή “Δπαλαπνζηνιή OTP” κέρξη θαη ηξεηο θνξέο. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

Ση θάλσ αλ ρξεζηκνπνηήζσ ιαλζαζκέλν OTP; 

Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ιαλζαζκέλν OTP ζα ζαο εκθαληζηεί κήλπκα ζηε ζειίδα ηεο Υπεξεζίαο Safe@Web ην νπνίν ζα 

ζαο ελεκεξώλεη αλάινγα. Τν κήλπκα ζα ζαο δεηά όπσο δνθηκάζεηε μαλά ρξεζηκνπνηώληαο ην OTP ην νπνίν ζαο 

έρεη ζηαιεί ζηνλ Αξηζκό ηνπ Κηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

Ση θάλσ αλ έρεη μεπεξαζηεί ν κέγηζηνο αξηζκόο θαηαρώξεζεο ιαλζαζκέλνπ OTP; 

Αλ μεπεξάζεηε ην κέγηζην αξηζκό θαηαρώξεζεο ιαλζαζκέλνπ OTP ηόηε ε θάξηα ζαο απηή δελ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο απηήο ή άιιεο ζπλαιιαγήο ζε εκπόξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Υπεξεζία Safe@Web. Παηήζηε “Σπλερίζηε” γηα λα επηζηξέςεηε ζηε ζειίδα ηνπ εκπόξνπ θαη λα επηιέμεηε άιιε 

κνξθή πιεξσκήο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο θάξηαο ζαο ζηελ Υπεξεζία Safe@Web, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Υπεξεζία 

1bank, θαιώληαο ζην 800 00 800 ή ζην +357 22 128000 εάλ βξίζθεζηε ζην εμσηεξηθό. 

Επηζηξνθή ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 
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