Αγαπητοί Συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 074/21.02.2017

Θέμα: Πληρωμή Ασφαλίστρων μέσω της υπηρεσίας MyBank
Η Cromar αναβαθμίζοντας συνεχώς το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών Secure Checkout
εμπλουτίζει περαιτέρω τις δυνατότητές του, ώστε ο ασφαλισμένος της να μπορεί να πληρώσει τα
ασφάλιστρά του και με την υπηρεσία MyBank.
Τι είναι η υπηρεσία ΜyBank και πώς μπορώ να πληρώσω μέσω αυτής;
Η Cromar σε συνεργασία με την Alpha Bank παρέχει τη δυνατότητα στους Πελάτες της να εξοφλούν
τα ασφάλιστρά τους μέσω της υπηρεσίας MyBank, μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας σχεδιασμένης για
ηλεκτρονικές πληρωμές στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία MyBank είναι μια πανευρωπαϊκή λύση για την
πληρωμή αγορών με άμεση χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού μέσω του ασφαλούς
περιβάλλοντος του Alpha e Commerce.
Οι πληρωμές ασφαλίστρων μέσω MyBank είναι:
Απλές
• Χωρίς επιπλέον εγγραφή ή νέους κωδικούς
• Χωρίς τη χρήση καρτών
• Με πρόσβαση με τους Web Banking κωδικούς της τράπεζας με την οποία συνεργάζεστε και
συμμετέχει στο MyBank
• Πληρωμή με χρέωση του λογαριασμού σας
Ασφαλείς
• Διασφάλιζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα
• Πληρώνοντας μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος Web Banking της τράπεζάς σας
Αξιόπιστες
• Με απευθείας χρέωση στον λογαριασμό σας
• Με αποδεικτικό πληρωμής από την Alpha Bank σε πραγματικό χρόνο
Η υπηρεσία MyBank διατίθεται από το Μάιο 2016 από τις ελληνικές τράπεζες, μετά από
πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και λειτουργεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη
των Διατραπεζικών Συστημάτων (ΔΙΑΣ).

Οφέλη
• Χρήση του τραπεζικού σας λογαριασμού για την πληρωμή των ασφαλίστρων σας
• Χωρίς εγγραφή, χωρίς νέους κωδικούς, χωρίς τη χρήση καρτών
• Με διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων από το ασφαλές περιβάλλον του Alpha Web
Banking
Λειτουργία Υπηρεσίας
Ο ασφαλισμένος χρησιμοποιεί το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών Secure Checkout της Cromar
και συμπληρώνει τον ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής που αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο
Πληρωμής.

Πατώντας “Πληρωμή” ανακατευθύνεται στη σελίδα επιβεβαίωσης του ποσού των ασφαλίστρων.

Αφού συμπληρωθεί το email και γίνει αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, ο ασφαλισμένος
μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της Alpha Bank «Alpha e-Commerce» όπου εμφανίζονται στην
οθόνη προσυμπληρωμένα τα στοιχεία της πληρωμής χωρίς τη δυνατότητα μεταβολής τους.

Επιλέγετε Πληρωμή με Λογαριασμό «My Bank» και στη συνέχεια ανοίγει το menu επιλογής της
τράπεζας με την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή.

Επιλέγοντας την τράπεζα συνεργασίας σας και πατώντας «Πληρωμή» μεταφέρεστε στο ασφαλές
περιβάλλον του Web Banking της επιλεγμένης τράπεζας όπου με τη χρήση των προσωπικών σας
κωδικών μπορείτε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή.
Ενδεικτικά αν χρησιμοποιείτε το web banking της Alpha Bank θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Στη συνέχεια ανακατευθύνεστε αυτόματα στην ιστοσελίδα του Secure Checkout όπου εμφανίζεται
μήνυμα επιτυχούς εκτελέσεως της συναλλαγής και η επιλογή εκτυπώσεως του αποδεικτικού
πληρωμής σας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση.
Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

