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1.1: Διαδικτυακή Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Τραπεζών
Α. Τι είναι η Ασφάλεια της Τεχνολογίας των Πληροφοριών;
Η ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφορικής είναι ένα σύνολο στρατηγικών ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο που εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οργανωτικά περιουσιακά στοιχεία
όπως υπολογιστές, δίκτυα και δεδομένα. Διατηρεί την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των
ευαίσθητων πληροφοριών, εμποδίζοντας την πρόσβαση των εξελιγμένων χάκερ.

Β. Τι είναι μια ηλεκτρονική τράπεζα;
Παράδειγμα ενός ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού:
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Στην αρχική σελίδα υπάρχουν 4 κύριοι τομείς:
-

Τμήμα "Μεταφορές" (Transfers):

Ο πελάτης μπορεί να μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του σε διαφορετικό λογαριασμό.

-

Τμήμα "Οι αγορές των καρτών μου" ( My card(s) purchases):

Αυτό το διάγραμμα δείχνει πού ξοδεύει ο πελάτης τα χρήματά του, για παράδειγμα, σούπερ μάρκετ,
ξενοδοχεία κ.λπ.
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-

Τμήμα “Υπόλοιπο” (Balances):

Εμφανίζει το υπολειπόμενο υπόλοιπο του πελάτη.

-

Τμήμα "Ιστορικό συναλλαγών" (Transaction History):

Το ιστορικό συναλλαγών είναι μια καταγραφή κάθε συναλλαγής εντός συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου. Το Ιστορικό Συναλλαγών είναι διαθέσιμο έως και 5 χρόνια πίσω και ο πελάτης μπορεί να
επιλέξει "ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ" (LAST 10 TRANSACTIONS) ή "ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 20 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"
(LAST 20 TRANSACTIONS).
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Γ. Τι προσφέρουν οι ηλεκτρονικές τράπεζες (Online Banks);







Οι πελάτες ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στις τράπεζες
Ευκαιρίες για διεθνή τραπεζική
Η διαδικασία για οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι γρήγορη και αποτελεσματική
Διατίθεται όλο το χρόνο και από οποιοδήποτε σημείο με σύνδεση στο Διαδίκτυο
Ο πελάτης είναι σε θέση να παρακολουθεί οποτεδήποτε τον λογαριασμό
Εύκολη ανίχνευση τυχόν απειλών

Δ. Μειονεκτήματα της ‘Ηλεκτρονικής Τραπεζικής’ (Online Banking)





Ο λογαριασμός μπορεί να χακαριστεί από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω του
διαδικτύου
Όταν ο διακομιστής της τράπεζας δεν λειτουργεί, ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την
ηλεκτρονική τραπεζική
Εάν η σύνδεση στο διαδικτυο είναι αδύναμη, μπορεί να είναι δύσκολο για τον πελάτη να
διαπιστώσει με βεβαιότητα εάν η συναλλαγή ήταν επιτυχής
Ορισμένες τράπεζες παρέχουν ανεπαρκείς υπηρεσίες για το διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα
τους, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες που παρέχονται όταν οι πελάτες επισκέπτονται
οποιοδηποτε υποκατάστημα

Ε. Τι πρέπει να ψάχνουμε σε έναν ιστότοπο
Κατά τη σύνδεση με ιστότοπους και ειδικά ιστότοπους, όπως ηλεκτρονικές τράπεζες και ηλεκτρονικά
καταστήματα, όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία (όπως όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης), πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο σημαντικά στοιχεία:



Ασφαλής σύνδεση - https
Ψηφιακά πιστοποιητικά (Digital Certificates) – Εικονίδιο Κλειδαριάς
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-

Ανασφαλής Σύνδεση:

Το προειδοποιητικό σήμα
αντιπροσωπεύει την έλλειψη
ασφαλείας που σημαίνει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) δεν
θα μεταδοθούν σε κρυπτογραφημένη μορφή. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδοθούν και να
κλαπούν ευαίσθητες πληροφορίες από χάκερ και να τις χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους.

-

Ασφαλής Σύνδεση:

Μια ασφαλής σύνδεση είναι μια
σύνδεση που είναι
κρυπτογραφημένη από ένα ή περισσότερα πρωτόκολλα ασφάλειας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια
της σελίδας. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται και λαμβάνονται με αυτή τη σελίδα είναι απόρρητες.

-

Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate):

Η έλλειψη ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate) σημαίνει ότι αυτός ο ιστότοπος δεν έχει
επικυρωθεί από μια αρχή πιστοποίησης που αποδεικνύει την αυθεντικότητα του ιστότοπου. Θα πρέπει
να αποφύγουμε την εισαγωγή του ονόματος χρήστη, των κωδικών πρόσβασης και τα στοιχεία των
πιστωτικών καρτών σε ιστότοπους που δεν διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό ή που έχουν ληγμένο
ψηφιακό πιστοποιητικό.
Ένα παράδειγμα ιστότοπου χωρίς ψηφιακό πιστοποιητικό (Digital Certificate):
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Ένα παράδειγμα ιστότοπου με ψηφιακό πιστοποιητικό (Digital Certificate):

ΣΤ. Ασφαλής σύνδεση – κρυπτογράφηση
Προκειμένου τα δεδομένα σας να αποστέλλονται με ασφάλεια στο διαδίτυο, πρώτα πρέπει να τα
κρυπτογραφήσετε και όταν φτάσουν στον προορισμό τους να αποκρυπτογραφηθούν.




Κρυπτογράφηση - Εφαρμογή δεδομένων σε μια μαθηματική συνάρτηση (Αλγόριθμος) η οποία
καθιστά τα δεδομένα κωδικοποιημένα έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες
Αποκρυπτογράφηση – Το αντίστροφο της κρυπτογράφησης. Μετατροπή κρυπτογραφημένου
κειμένου σε ευανάγνωστο κείμενο
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Ε1. Είδη κρυπτογράφησης


Συμμετρική κρυπτογράφηση (Κρυπτογράφηση ιδιωτικού κλειδιού) – Symmetric encryption
(Private key encryption):

Είναι ένας τύπος κρυπτογράφησης όπου χρησιμοποιείται μόνο ένα κλειδί (ένα μυστικό κλειδί) τόσο
για την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση πληροφοριών. Οι φορείς που
συνεργάζονται μέσω συμμετρικής κρυπτογράφησης πρέπει να ανταλλάσσουν το κλειδί έτσι ώστε
να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία αποκρυπτογράφησης.
Ενώ η συμμετρική κρυπτογράφηση δεν είναι τόσο ασφαλής όσο η ασύμμετρη κρυπτογράφηση,
είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη και συνήθως χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση
μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, π.χ. για κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων.

Συμμετρική κρυπτογράφηση:



Ασύμμετρη κρυπτογράφηση (Κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού) – Asymmetric encryption
(Public key encryption):

Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση, γνωστή και ως κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού, χρησιμοποιεί
δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων. Τα
πλήκτρα είναι απλά μεγάλοι αριθμοί που έχουν συνδυαστεί αλλά δεν είναι ταυτόσημα
(ασύμμετρα).
Ένας αποστολέας ζητά ένα δημόσιο κλειδί από τον δέκτη. Ο δέκτης παράγει ένα ιδιωτικό και
δημόσιο κλειδί και στέλνει μόνο το δημόσιο κλειδί. Στη συνέχεια, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται
με το δημόσιο κλειδί και μόνο ο δέκτης μπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει με το ιδιωτικό κλειδί
του.
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Ασύμμετρη κρυπτογράφηση:

ΣΤ. Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Digital Certificate)





Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) επαληθεύει την αυθεντικότητα και τη
νομιμότητα ενός ιστότοπου
Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να εμφανίσει μια ειδοποίηση ανασφαλή ψηφιακού
πιστοποιητικού, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπει την είσοδο στον χρήστη
Ένα προειδοποιητικό σήμα υποδεικνύει ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να αποτελεί απειλή και
κίνδυνο για την ασφάλεια
Ένας ασφαλής ιστότοπος διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι είναι ασφαλές
και γνήσιος

Στο παρακάτω παράδειγμα ο χρήστης Amy λαμβάνει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο
περιλαμβάνει το δημόσιο κλειδί του χρήστη Ben με τον οποίο επιθυμεί να επικοινωνήσει. Η Amy είναι
σίγουρη ότι επικοινωνεί με τον Ben επειδή η αρχή πιστοποίησης που έχει πιστοποιήσει τον Γίαννη έχει
δημιουργήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό.
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(https://www.ogcio.gov.hk)
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1.2: Πιστωτική Κάρτα/Ασφάλεια Πιστωτικής Κάρτας Διαδικτύου
Α. Τι είναι μια ‘Πιστωτική Κάρτα Διαδικτύου' (Internet Credit Card);
Μια κάρτα διαδικτύου είναι μια προπληρωμένη κάρτα, η οποία εκδίδεται από μια τράπεζα. Αυτή η
κάρτα είναι στο όνομα του πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα. Ο πελάτης
μπορεί να ζητήσει από την τράπεζα να εκδώσει μια «Κάρτα Διαδικτύου» και να προκαταβάλει το ποσό
που επιθυμεί να έχει σε αυτήν. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα για ηλεκτρονικές
αγορές έως ότου δαπανηθεί το ποσό.

Β. Πλεονεκτήματα μιας Πιστωτικής Κάρτας Διαδικτύου (Internet
Credit Card)
Οι ηλεκτρονικές αγορές επιτρέπουν στους πελάτες να αγοράζουν σχεδόν οτιδήποτε χρειάζονται από το
σπίτι τους. Η χρήση πιστωτικής κάρτας για την πληρωμή ηλεκτρονικών αγορών έχει μερικά
πλεονεκτήματα όπως:
•
•
•
•
•

Αποδεκτές σε όλο τον κόσμο
Ο πελάτης δεν μπορεί να δαπανήσει περισσότερα. Είναι ευκολότερο να ελέγχονται οι δαπάνες
και να τηρούνται αρχεία
Η ανανέωση είναι απλή
Δεν υπάρχουν τέλη συναλλάγματος για αγορές
Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Γ. Μειονεκτήματα μιας Πιστωτικής Κάρτας Διαδικτύου (Internet Credit
Card)
Χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα στο Διαδίκτυο οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν τους
ακόλουθους κινδύνους:
•
•

Διάφορες χρεώσεις: αμοιβές αιτήσεων, μηνιαία τέλη, συμπληρωματικά τέλη, τέλη συναλλαγών
(π.χ. 3% της αξίας κάθε αγοράς), αμοιβές αδράνειας
Ο πελάτης δεν μπορεί να δημιουργήσει πιστωτικό ιστορικό
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Δ. Πληρωμές 3D Secure Credit Card Payments
3D Secure credit card σας βοηθά να πιστοποιήσετε την πιστωτική κάρτα των πελατών σας. Εξασφαλίζει
υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τη χρήση παράνομης κάρτας.
•
•

Η τελευταία εξέλιξη των ηλεκτρονικών αγορών
Απλή, γρήγορη, αποτελεσματική

OTP (One Time Password/Κωδικός μιας χρήσης) Παράδειγμα:
Πριν από την ολοκλήρωση μιας χρηματοοικονομικής συναλλαγής θα δημιουργηθεί από την Τράπεζά
σας ένας κωδικός μιας χρήσης (OTP) και θα αποσταλεί μέσω SMS στο κινητό σας τηλέφωνο που έχετε
δηλώσει στην Τράπεζα.
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Ε. Πληρωμές Πιστωτικής Κάρτας χωρίς επαφή (Contactless Credit Card
payments)
Η πληρωμή χωρίς επαφή με πιστωτική κάρτα γίνεται
δημοφιλής μεταξύ της νεότερης γενιάς. Περισσότεροι
άνθρωποι προτιμούν να πληρώνουν με ένα κινητό
τηλέφωνο για τα πολλά οφέλη του, όπως η ασφάλεια,
ευκολότερη και ταχύτερη μέθοδος πληρωμής.

•

•

•

Οι κάρτες χωρίς επαφή χρησιμοποιούν ουσιαστικά
ραδιοσυχνότητα για να επικοινωνούν με έναν
αναγνώστη καρτών.
Ο αναγνώστης φωτίζει ουσιαστικά την έξυπνη
κάρτα με ενέργεια έτσι ώστε να την τροφοδοτεί και
στη συνέχεια να μπορεί να επικοινωνεί με την
κάρτα.
Έχετε όριο 20 Ευρώ / 30 Λίρες για κάθε συναλλαγή χωρίς κωδικό PIN.
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ΣΤ. Social Engineering
"Η τέχνη της χειραγώγησης ανθρώπων, ώστε να εγκαταλείψουν εμπιστευτικές πληροφορίες"
Παραδείγματα:
α) Τα μηνύματα "ψαρέματος" (Phishing) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
β) Λήψη ιδιωτικών πληροφοριών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων
γ) Απόκτηση ευαίσθητων δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα

Μηνύματα "ψαρέματος" (Phishing)
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (phishing) αφορά
στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών, έτσι
ώστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα "ψαρέματος"
να αποστέλλονται από μια νόμιμη εταιρεία
και
να
σας
ζητούν
να
δώσετε
προσωπικές/ευαίσθητες πληροφορίες. Αυτό
γίνεται συνήθως με τη συμπερίληψη ενός
συνδέσμου που θα σας οδηγήσει στον
ιστότοπο της εταιρείας για να συμπληρώσετε τις πληροφορίες σας.
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Απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος μέσω τραπεζικών μηνυμάτων
Το ‘ψάρεμα’ μέσω μηνυμάτων είναι ένας τρόπος κλοπής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων
προσωπικών στοιχείων όπως πιστωτικές κάρτες, ονομάτα, διευθύνσεις και άλλων δεδομένων, όπως
λεπτομέρειες για τον κωδικό πρόσβασης σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες,
όταν ανοίγονται, αυξάνουν την ευπάθεια των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και άλλων
λογαριασμών.
Μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα απάτης ηλεκτρονικού ψαρέματος μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (Bank SMS) στις παρακάτω εικόνες:

Ζ. Κατασκοπεία (Shoulder surfing)
Είναι ένας τύπος τεχνικής της κοινωνικής μηχανικής για τη λήψη
πληροφοριών όπως προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης, κωδικοί
πρόσβασης και άλλα εμπιστευτικά δεδομένα, κοιτάζοντας πάνω
από τον ώμο του θύματος. Θα πρέπει να είστε προσεχτικοί όταν
χρησιμοποιείτε το φορητό υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας σε
δημόσιους χώρους όπως καφέ ή βιβλιοθήκες για απατεώνες που
μπορεί να δουν το όνομα χρήστη, τους κωδικούς πρόσβασης και τις
πληροφορίες πιστωτικών καρτών σας.
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Η. Information diving
Το Information diving είναι η πρακτική της
ανάκτησης πληροφοριών από υλικό που έχει
απορριφθεί προηγουμένως:
•

•
•

Από παρατημένες συσκευές υπολογιστών
και αποθηκευτικούς χώρους, π.χ. Σκληροί
δίσκοι, CD, DVD, δισκέτες, εξωτερικοί
σκληροί δίσκοι, USB δισκάκια.
Πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες
Από σκληρά αντίγραφα, π.χ. χαρτιά, αποδείξεις από οικονομικές κάρτες ή / και τραπεζικές
μεταφορές

Πρέπει να αποφέυγετε να πετάτε συσκευές που μπορεί να περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα όπως οι
σκληροί δίσκοι και οι εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και όταν πετάτε έντυπο υλικό να
χρησιμοποιείτε μηχανές καταστροφής εγγράφων.

Θ. Pharming
Η ανακατεύθυνση σε δόλιο ιστότοπο (Pharming) είναι η περίπτωση όπου ένας χάκερ επιτίθεται σε ένα
διακομιστή DNS ο οποίος αποθηκεύει τις διευθύνσεις URL των ιστότοπων, στέλνοντας έτσι τον χρήστη
σε έναν ψεύτικο ιστότοπο χωρίς τη γνώση του. Ο χρήστης πολύ πιθανόν να εισάγει το όνομα χρήστη,
τους κωδικούς πρόσβασης και ο χάκερ να αποκτήσει έτσι αμέσως πρόσβαση στις προσωπικές
πληροφορίες του χρήστη.

(https://www.cybersecureasia.com)
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Ι. Προστασία των προσωπικών και οικονομικών μας δεδομένων
Εδώ είναι δέκα απλοί τρόποι για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τις προσωπικές και οικονομικές
σας πληροφορίες στο διαδίκτυο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κρατήστε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς (Antivirus)
Διατηρείτε το λειτουργικό σύστημα ενημερωμένο
Εγκαταστήστε ένα τείχος προστασίας (firewall)
Να έχετε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης
Αλλαγή κωδικών πρόσβασης σε τακτική βάση
Μην ανοίγεται αρχεία από ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστότοπους
Να αποσυνδέεστε από τους προσωπικούς λογαριασμούς σας (ιστότοποι κοινωνικών μέσων &
τραπεζών)
8. Να παρακολουθείτε τις συναλλαγές του τραπεζικού σας λογαριασμού
9. Κάντε αγορές στο διαδίκτυο από αξιόπιστους ιστότοπους
10. Να είστε ενημερωμένοι με τις τρέχουσες απάτες ασφαλείας και τα τρωτά σημεία

Κ. Συμβουλές για ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης
Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι ένα κύριο πρόβλημα για όποιον χρησιμοποιεί υπολογιστή ή
συσκευές υψηλής τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα smartphones ή tablet. Τα θύματα μπορεί επίσης
να έχουν τις πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών τους ή χρήματα. Ένας από τους πιο
συνηθισμένους τρόπους που εισβάλλουν οι χάκερ στους υπολογιστές είναι η πρόβλεψη κωδικών
πρόσβασης. Οι απλοί και συχνά χρησιμοποιούμενοι κωδικοί πρόσβασης επιτρέπουν στους χάκερ να
αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση και έλεγχο μιας συσκευής. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης μπορεί να
σας βοηθήσει:
•
•
•

Να διατηρήτε τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς
Να προστατεύτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα αρχεία και άλλο περιεχόμενο
Να αποφύγετε να εισέλθει κάποιος άλλος στο λογαριασμό σας

Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, όπως:
•
•
•

Γράμματα, αριθμοί και ειδικοί χαρακτήρες - τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
Οι κωδικοί πρόσβασης δεν πρέπει να κοινοποιούνται και πρέπει να αλλάζονται τακτικά
Χρησιμοποιήστε φράσεις πρόσβασης αντί κωδικών πρόσβασης
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Παράδειγμα αδύναμου κωδικού πρόσβασης:
 abcde, 1234, john

Παράδειγμα ισχυρού κωδικού πρόσβασης:
 g(A5+dT_k43%@8_H

(https://www.betterbuys.com/estimating-password-cracking-times)
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1.3: PaySafeCard και PayPal – Ένας ασφαλέστερος
πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών

τρόπος

Α. ‘Paysafecard’
Α.1 Τι είναι το ‘PaySafeCard’;

Μια μέθοδος προπληρωμής της ηλεκτρονικής πληρωμής που βασίζεται σε κουπόνια με 16ψήφιο
κωδικό PIN.
Οι πελάτες μπορούν να λάβουν το κουπόνι σε καταστήματα που πωλούν τις κάρτες αυτές και
χρησιμοποιούν την κάρτα για ηλεκτρονικές αγορές εισάγοντας τον κωδικό στο καλάθι τους.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουπόνι, όσο υπάρχει χρηματικό ποσό.

Α.2 Πλεονεκτήματα του ‘PaySafeCard’

Το PaySafeCard είναι μια εύκολη και ασφαλής μέθοδος πληρωμής σε ένα τεράστιο φάσμα
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Δεν απαιτείται τραπεζικός λογαριασμός ούτε πιστωτική κάρτα. Οι
χρήστες μπορούν να απολαύσουν πολλά πλεονεκτήματα όπως:
•
•
•
•
•

Είναι ασφαλής τρόπος πληρωμής. Ο τραπεζικός λογαριασμός ή τα στοιχεία της πιστωτικής
κάρτας δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο σε περίπτωση απάτης ή κλοπής
Οι προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες των πελατών θα παραμείνουν απόλυτα ασφαλείς
και ανώνυμες
Η πληρωμή με PaySafeCard είναι γρήγορη και απλή.
Το υπόλοιπο των PIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε πληρωμή
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την τιμή του PIN ανάλογα με τις ανάγκες τους

Α.3 Μειονεκτήματα του ‘PaySafeCard’
Από την άλλη πλευρά, το PaySafeCard παρέχει επίσης αρκετά μειονεκτήματα όπως:
•
•
•
•
•

Υπάρχει όριο 1000 ευρώ
Δεν είναι κατάλληλο για τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο
Δεν επιτρέπει την ανάληψη χρημάτων
Οι πελάτες δεν μπορούν να υπερβούν τα κεφάλαιά τους
Το PaySafeCard χρεώνει μηνιαία τέλη συντήρησης
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Β. ‘PayPal’
Β.1 Τι είναι το ‘PayPal’;
Το PayPal είναι μια υπηρεσία που σας δίνει την ευκαιρία να πληρώσετε, να λάβετε πληρωμές
και να μεταφέρετε χρήματα.
Οι πελάτες πρέπει να καταχωρήσουν την πιστωτική ή την χρεωστική κάρτα με έναν λογαριασμό PayPal.
Στη συνέχεια, μπορούν να πληρώσουν επιλέγοντας το PayPal στο ταμείο, συνδεόμενοι στο λογαριασμό
τους PayPal και επιβεβαιώνοντας την πληρωμή.
Τα μέλη του PayPal είναι σε θέση να:
•
•
•
•

Μεταφέρουν χρήματα από τον τραπεζικό τους λογαριασμό στο λογαριασμό PayPal.
Μεταφέρουν χρήματα από το λογαριασμό PayPal στο PayPal άλλου μέλους
Αποκτήσουν μια χρεωστική κάρτα PayPal
Λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό τους στο PayPal

Β.2 Πλεονεκτήματα του ‘PayPal’
Το PayPal είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαδικτυακούς επεξεργαστές πληρωμών στον κόσμο. Το
PayPal παρέχει ένα σύνολο χρήσιμων λειτουργιών για τη διαχείριση των χρημάτων των πελατών, όπως:
•
•
•
•
•
•

Ασφάλεια πιστωτικών καρτών
Οι μεταφορές PayPal είναι άμεσες
Ο λογαριασμός PayPal είναι ασφαλής
Δεν υπάρχουν ετήσιες συνδρομές μελών, χωρίς τέλη επεξεργασίας, χωρίς χρέωση υπηρεσιών
Οι επιλεγμένοι λιανοπωλητές έχουν εκπτώσεις για πελάτες PayPal
Ευέλικτες ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να πληρώσουν μέσω
πιστωτικής κάρτας και να λάβουν χρήματα από άλλους λογαριασμούς PayPal

Β.3 Μειονεκτήματα του ‘PayPal’
Ενώ υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στη χρήση του PayPal, η εταιρεία και οι υπηρεσίες της έχουν
επίσης τα μειονεκτήματά της όπως:
•
•
•
•

Το PayPal δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς των τραπεζών.
Το PayPal μπορεί να παγώσει ορισμένους λογαριασμούς για μια χρονική περίοδο.
Το PayPal μπορεί να κρατήσει τα χρήματά σας
Το σύστημα επαλήθευσης PayPal χρειάζεται πολύ χρόνο
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