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1bank - Εναλλακτικά Κανάλια Εξυπηρέτησης
H 1bank σας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές εύκολα και γρήγορα
όπου και αν βρίσκεστε. Προσφέρεται δωρεάν και περιλαμβάνει εξυπηρέτηση μέσω του τηλεφωνικού μας
κέντρου, του Internet Banking και κινητού τηλεφώνου (Mobile Banking και QuickPay).
Εάν επιθυμείτε μπορείτε να έχετε πλήρη πρόσβαση στους προσωπικούς ή εξουσιοδοτημένους
λογαριασμούς σας ή πρόσβαση μόνο για πληροφόρηση.
Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από τις μειωμένες χρεώσεις της 1bank συγκριτικά με τα καταστήματα.
Η υπηρεσία αναβαθμίζεται διαρκώς με νέες λειτουργίες που σκοπό έχουν τη δική σας γρήγορη, ασφαλή και
ποιοτική εξυπηρέτηση.

Τα κανάλια της 1bank
To 1bank User ID και ο κωδικός ασφαλείας, σας προσφέρουν πρόσβαση στα κανάλια της 1bank ως
ακολούθως:





Μέσω διαδικτύου στο 1bank Internet Banking στη διεύθυνση www.1bank.com,
Μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο τηλέφωνο 800 00 800 (+357 22 128000 για κλήσεις από το
εξωτερικό).
Μέσω κινητού τηλεφώνου, από την εφαρμογή της Τράπεζας Κύπρου που είναι διαθέσιμη στο Apple
Store και στο Google Play Store.
Μέσω QuickPay για γρήγορη και εύκολη εκτέλεση πληρωμών μέσω κινητού με απόλυτη ασφάλεια.

Αίτηση
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για 1bank User ID και κωδικό ασφαλείας:


Mέσω οποιουδήποτε καταστήματός μας (κατά προτίμηση στο κατάστημα στο οποίο τηρείται ο
λογαριασμός σας)



Τηλεφωνώντας μεταξύ των ωρών 07:45 και 21:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή) στο 800 00 800 or
+357 22 128000 για κλήσεις από το εξωτερικό.



Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής
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Λειτουργίες του Internet Banking της 1bank
Πληροφορίες Λογαριασμών
Η 1bank σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό
σας.
Μπορείτε να εξάγετε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε τα υπόλοιπά σας, τις πληροφορίες των
λογαριασμών σας καθώς και ιστορικό κινήσεων.
Λογαριασμοί > Υπόλοιπα
Πρόσβαση στο λογιστικό και διαθέσιμο υπόλοιπο όλων των συνδεδεμένων λογαριασμών σας, καθώς και
άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Για κάθε συνδεδεμένο λογαριασμό, μπορείτε να ενημερωθείτε για τον Αριθμό
Λογαριασμού ή τη Φιλική ονομασία, το είδος και τον κάτοχο του λογαριασμού, το νόμισμα και το όριο του
λογαριασμού, καθώς και το λογιστικό και διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού. Επιπρόσθετα μπορείτε να
θέσετε κριτήρια ώστε να παρουσιάζονται οι λογαριασμοί σας ανάλογα με το είδος τους ή το νόμισμα.
Λογαριασμοί > Πληροφορίες
Πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς σας όπως το είδος του
λογαριασμού, το πιστωτικό ή χρεωστικό επιτόκιο του λογαριασμού, το διαθέσιμο υπόλοιπο και το όριο του
λογαριασμού. Οι πληροφορίες λογαριασμού εξαρτώνται από τον τύπο του λογαριασμού . Για παράδειγμα
για λογαριασμό δανείου μπορείτε να δείτε πληροφορίες, όπως τις καθυστερήσεις, το ποσό δεδουλευμένων
τόκων κλπ και για λογαριασμούς κάρτας μπορείτε να δείτε πληροφορίες, όπως την ημερομηνία καταβολής
δόσης, την ημερομηνία τελευταίας έκδοσης λογαριασμού, την ελάχιστη καταβολή, το υπόλοιπο τελευταίας
κατάστασης λογαριασμού κλπ.
Από τον Ιούνιο 2015, έχετε πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν δεσμευμένα ποσά και τις
επιταγές προς εκκαθάριση.
Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο του IBAN, μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μορφή pdf ή και να εκτυπώσετε το
Πιστοποιητικό IBAN του λογαριασμού.

4

Τελευταία ενημέρωση 07/03/2016

Λογαριασμοί > Επιταγές
Εκτενής ανάλυση αναφορικά με τις επιταγές που εκδίδονται.
Οι διαθέσιμες επιλογές από την 1bank περιλαμβάνουν :
 Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών με μειωμένη χρέωση
 Πληροφορίες για την κατάσταση επιταγών που έχουν εκδοθεί (paid, unpaid, stopped) καθώς και
αντίγραφα των επιταγών που έχουν παρουσιαστεί στην Τράπεζα για πληρωμή
 Επιλογή ακύρωσης μίας ή περισσοτέρων επιταγών
 Επιταγές για επιστροφή. Μπορείτε να δείτε τις επιταγές που πρόκειται να επιστραφούν λόγω
ανεπαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στο λογαριασμό χρέωσης
Λογαριασμοί > Αντικατάσταση Κάρτας / Επανέκδοση PIN
Λειτουργία από την οποία μπορείτε να αιτηθείτε για αντικατάσταση κάρτας ή επανέκδοση PIN κάρτας.
Μπορείτε να αιτηθείτε αντικατάσταση κάρτας λόγω πρόωρης ανανέωσης ή φθοράς της κάρτας. Η
αντικατάσταση κάρτας προσφέρεται δωρεάν.
H αντικατάσταση κάρτας είναι διαθέσιμη για:
 Κάρτες που είναι σε ισχύ
 Κάρτες χωρίς καθυστερήσεις (πιστωτικές κάρτες)
Για την Αντικατάσταση Κάρτας Λόγω Πρόωρης Ανανέωσης , η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για κάρτες με
ημερομηνία λήξης εντός των επόμενων 3 μηνών.
Λογαριασμοί > Πιστοποιητικό Τόκων
Δυνατότητα αποθήκευσης σε μορφή pdf και εκτύπωσης πιστοποιητικού τόκων για τους συνδεδεμένους
στη συνδρομή λογαριασμούς, από το 1995 μέχρι σήμερα. Το Πιστοποιητικό Τόκων για λογαριασμούς
Πρώην Λαϊκής Τράπεζας είναι διαθέσιμο από τον Ιούνιο 2014 και μετά.
Λογαριασμοί > Κατάσταση Συναλλαγών
Η λειτουργία Κατάσταση Συναλλαγών σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την κατάσταση μίας
συναλλαγής που έχετε δημιουργήσει μέσω Internet Banking, Mobile Banking και QuickPay και πρόσβαση σε
αντίγραφο της συναλλαγής. Για κάθε συναλλαγή μπορείτε να δείτε σημαντικές πληροφορίες, όπως τον
αριθμό συναλλαγής, τον λογαριασμό από τον οποίο έγινε η συναλλαγή, την ημερομηνία δημιουργίας και
εκτέλεσης, το είδος της συναλλαγής, την περιγραφή, το κανάλι από το οποίο καταχωρήθηκε, το ποσό και
την κατάσταση της συναλλαγής.
Κάνοντας κλικ στον Αριθμό Συναλλαγής, μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf αντίγραφα των συναλλαγών που
εκτελέστηκαν από τα κανάλια της 1bank (Swift, SEPA etc).

Alerts
Μέσω της λειτουργίας Alerts, η 1bank σας κρατά ενήμερους για τα υπόλοιπα σας καθώς και τις τραπεζικές
σας συναλλαγές. Μπορείτε να λαμβάνετε email ή γραπτά μηνύματα SMS στο κινητό σας για τα πιο κάτω:






Λογιστικό/Διαθέσιμο Υπόλοιπο
Λογιστικό Υπόλοιπο Πάνω/Κάτω από (καθορίστε ποσό)
Χρεωστικές Συναλλαγές Πάνω/Κάτω από (καθορίστε ποσό)
Πιστωτικές Συναλλαγές Πάνω/Κάτω από (καθορίστε ποσό)
Χρεώσεις Επιταγών
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Πιστώσεις Επιταγών
Πάγιες Εντολές Πληρωμής
Πάγιες Εντολές Είσπραξης
Πληρωμή Λογαριασμού Κάρτας
Λήξη Λογαριασμού Προθεσμίας
Ημερομηνία Επόμενης Καταβολής Δόσης Λογαριασμού Δανείου

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα των μηνυμάτων σας (ελληνικά, αγγλικά ή ρώσικα) και να
καθορίσετε τις συσκευές στις οποίες επιθυμείτε να λαμβάνετε το κάθε μήνυμα (ως συσκευές μπορούν να
οριστούν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμοί κινητού τηλεφώνου).
Μηνύματα μπορούν να σταλούν σε τοπικούς και διεθνείς αριθμούς κινητών τηλεφώνων.

Μεταφορές & Πληρωμές
Μερικές από τις πιο σημαντικές λειτουργίες, που προσφέρονται από την 1bank κάτω από την επιλογή
Μεταφορές & Πληρωμές είναι οι πιο κάτω:






Μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών και εντός Τράπεζας Κύπρου.
Μεταφορές σε Τοπικές Τράπεζες
Εμβάσματα (Διεθνής Μεταφορές)
Πληρωμές Λογαριασμών κοινής ωφελείας και Διδάκτρων
Μαζικές Πληρωμές μέσω φόρτωσης αρχείου

Όλες οι χρηματικές συναλλαγές μπορούν να οριστούν για εκτέλεση μέχρι 6 μήνες μετά (μελλοντικές
μεταφορές).
Μεταφορές & Πληρωμές> Μεταξύ Συνδεδεμένων Λογαριασμών

Μεταφορά χρημάτων μεταξύ των συνδεδεμένων στη συνδρομή λογαριασμών σας.

Μεταφορές & Πληρωμές> Σε πελάτες Τράπεζας Κύπρου
Μεταφορές χρημάτων σε πελάτες της Τράπεζας Κύπρου.

Μεταφορές & Πληρωμές> Σε τοπικές τράπεζες
Μεταφορές SEPA σε τοπικές τράπεζες.
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Μεταφορές & Πληρωμές> Εμβάσματα

Εκτέλεση μεταφορών σε οποιοδήποτε νόμισμα εντός και εκτός Κύπρου (SWIFT ή SEPA). Οι μεταφορές
SEPA μέσω της 1bank προσφέρονται με μειωμένες χρεώσεις.
Λεπτομέρειες της μεταφοράς είναι διαθέσιμες για όλα τα εμβάσματα που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν. Η
πληροφορία αυτή μπορεί να ανακτηθεί (από τη λίστα δικαιούχων στην οθόνη των εμβασμάτων) ώστε να
μπορεί η εντολή εμβάσματος να επαναληφθεί με ταχύτητα και ευκολία.
Έχετε επίσης την επιλογή να λάβετε αντίγραφο της συναλλαγής στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email)
και με φαξ.
Μεταφορές & Πληρωμές > Πληρωμές Οργανισμών
Μπορείτε να πληρώσετε λογαριασμούς άνω των 20 Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Statements
Η επιλογή Statements προσφέρει ομαδοποίηση των συναλλαγών που αφορούν κατάσταση κίνησης
λογαριασμού, για πιο εύκολη πλοήγηση. Οι λειτουργίες που προσφέρονται είναι:
Statement > Ιστορικό Κινήσεων
Πρόσβαση στο Ιστορικό κινήσεων των συνδεδεμένων στη συνδρομή σας λογαριασμών. Οι πληροφορίες
αυτές περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης της συναλλαγής και την ημερομηνία αξίας , την
περιγραφή, το είδος και αριθμό συναλλαγής, το ποσό της συναλλαγής (ανάλογα αν αφορά χρέωση ή
πίστωση) καθώς και το ενδεικτικό υπόλοιπο. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τους αριθμούς των
επιταγών που έχετε εκδώσει και έχουν ήδη ξεκαθαρίσει καθώς και αντίγραφα των επιταγών.
Κάνοντας κλικ στον Αριθμό Συναλλαγής , μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf αποδείξεις για μεταφορές που
εκτελέστηκαν μέσω της 1bank. Το Ιστορικό Κινήσεων μπορεί να αποθηκευτεί σε διάφορες μορφές.
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Statement > eStatement
Δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή pdf, αποθήκευσης και εκτύπωσης πιστού αντίγραφου της κατάστασης
λογαριασμού που αποστέλλεται από την Τράπεζα σε έντυπη μορφή. Μπορείτε είτε να επιλέξετε να δείτε
eStatement για ένα συγκεκριμένο μήνα ή για κάποια περίοδο (έως 24 μήνες).
Statement >Κατάργηση Statement

Λειτουργία κατάργησης/ενεργοποίησης της ταχυδρόμησης του έντυπου statement προσωπικών
λογαριασμών (own accounts) για συνδρομητές με πλήρη πρόσβαση.

eProducts
Η 1bank σας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα επιλογών για το άνοιγμα ηλεκτρονικού λογαριασμού με
προνομιακά επιτόκια, χωρίς έξοδα και υπογραφή εντύπων.
eProducts> Νέο
Άνοιγμα ηλεκτρονικού λογαριασμού από τα πιο κάτω είδη:




Ηλεκτρονικού καταθετικού λογαριασμού υπό προειδοποίηση e-Notice με ευνοϊκό πιστωτικό
επιτόκιο.
Ηλεκτρονικού τρεχούμενου λογαριασμού όψεως e-Instant Access με ευνοϊκό πιστωτικό επιτόκιο
και αυτόματη σύνδεση της νέας κάρτας EVERYDAY e Card American Express .
Ηλεκτρονικού λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης e-Fixed Deposit με καθορισμένη διάρκεια
επιλογής (π.χ. 12 μήνες).

eProducts> Αλλαγή
Αλλαγή του υφιστάμενου λογαριασμού προειδοποίησης, σε λογαριασμό με μεγαλύτερη περίοδο
προειδοποίησης.

Μηνύματα
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να ανταλλάξετε ηλεκτρονικά μηνύματα με την Τράπεζα, με ασφάλεια και
εμπιστευτικότητα. Το κάθε μήνυμα αναλόγως του περιεχομένου του τυγχάνει χειρισμού από το αρμόδιο
τμήμα. Σημειώνουμε ότι οδηγίες χρηματικών συναλλαγών μέσω Μηνυμάτων, δεν γίνονται αποδεκτές.

Ασφάλεια με τη συσκευή Digipass
Η συσκευή digipass σας προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τις συναλλαγές σας, παράγοντας
δυναμικούς μυστικούς κωδικούς μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το User ID και τον
Κωδικό Ασφαλείας
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Η 1bank προφέρει δύο διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών συσκευών:
1.

Digipass Go 3 που χρησιμοποιείται μόνο για διενέργεια μεταφορών σε τρίτους.

2.

Digipass 320 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις πιο κάτω λειτουργίες:
 πρόσβαση στα κανάλια της υπηρεσίας 1bank,
 για διενέργεια μεταφορών σε τρίτους ,
 για οδηγίες μέσω φαξ στο κατάστημα όπου τηρείται ο λογαριασμός σας.

Τα όρια μεταφορών της συσκευής ασφαλείας περιλαμβάνονται στο πιο κάτω πίνακα:
Είδος Μεταφοράς

Μεταξύ Λογαριασμών για τους
οποίους έχετε εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση
Μεταφορές σε Λογαριασμούς Τρίτων
(εντός Κύπρου μόνο)
Εντολές Εμβασμάτων
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Μέγιστα Ημερήσια Όρια
(Προκαθορισμένα)
320
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Χρήσιμα Εργαλεία
Βοήθεια και εκπαιδευτικά βίντεο
Από όλες τις λειτουργίες της 1bank, έχετε πρόσβαση στη σελίδα βοήθειας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
Βοήθεια. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά βίντεο με οδηγίες βήμα προς βήμα.

Εκτύπωση και Αποθήκευση
Εκτύπωση: Μπορείτε να εκτυπώσετε την πληροφορία που παρουσιάζεται.
Αποθήκευση: Μπορείτε να εξάγετε την πληροφορία που παρουσιάζεται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
αποθήκευση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία σε διάφορες μορφές όπως pdf, xml, html, xls, csv κτλ.
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Εργαλεία

Διαμόρφωσης

Διαμόρφωση του μενού επιλογών και του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών, ανάλογα με τις ανάγκες
σας με απλό και εύκολο τρόπο. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τους αριθμούς λογαριασμών σας με φιλικές
ονομασίες τις οποίες μπορείτε να θυμάστε εύκολα. Επιπρόσθετα μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά
παρουσίασης των Λογαριασμών σας στα διάφορα μενού επιλογών και να καθορίσετε εάν επιθυμείτε να
παρουσιάζεται κάποιος συνδεδεμένος λογαριασμός στη συνδρομή σας στα Υπόλοιπα.

Δημιουργία Προτύπων / Φόρτωση Προτύπων
Αποθήκευση των λεπτομερειών οποιασδήποτε μεταφοράς σε ένα πρότυπο, για ευκολότερη μελλοντική
εκτέλεση των ίδιων οδηγιών.
Αντιγραφή Συναλλαγής
Αντιγραφή των πληροφοριών κάποιας συναλλαγής κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αντιγραφή Συναλλαγής. Με
τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής και να την υποβάλετε
ξανά, ως νέα εντολή.
Επιπρόσθετες επιλογές διαμόρφωσης





Επιλογές φιλτραρίσματος σε όλες τις πληροφοριακές λειτουργίες.
Ταξινόμηση ανά αριθμό λογαριασμού, υπόλοιπο, νόμισμα και άλλες επιλογές.
Επιλογή και προσθήκη συγκεκριμένων συναλλαγών στο «Προσωπικό σας Μενού», για εύκολη
αναφορά.
Συνδρομητές οι οποίοι παρακολουθούν λογαριασμούς πολλών πελατών, έχουν τη δυνατότητα να
απομονώσουν σε κάθε σύνδεση τους πελάτες για τους οποίους θα πάρουν πληροφορίες των
λογαριασμών τους. Με αυτό τον τρόπο η πλοήγηση γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη.
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