5. Εάν έχω και άλλες κάρτες, πότε θα
μετατραπούν σε Chip & PIN;
Η μετατροπή των καρτών σε Chip & PIN πραγματοποιείται
σταδιακά, κατά την ανανέωσή τους.

Αγορές με τεχνολογία
Chip & PIN

6. Εάν έχω κύρια και πρόσθετες κάρτες;
Θα παραλάβετε νέο PIN τόσο για την κύρια όσο και
για κάθε πρόσθετη κάρτα. Η ενεργοποίησή τους θα
πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε κάρτα.

Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια,
πληρώνω με κάρτες τεχνολογίας
Chip & PIN!

Ενημερώνομαι αναλυτικά.
Το PIN μας είναι η υπογραφή μας!

C&P - 3.2012

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε
καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών,
στο 801 11 326 0000 (από σταθερό),
210 326 0000 (από κινητό) ή επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας www.alpha.gr/cards

3ptyxo-Chip+Pin_102x210.indd 1

19/03/2012 12:42 μ.μ.

Ευκολία, άνεση και ασφάλεια
με Chip & PIN.
Σε μία εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς,
δεν θα μπορούσαν παρά να εξελίσσονται παράλληλα και
οι κάρτες Alpha Bank, ενσωματώνοντας την σύγχρονη
τεχνολογία «Chip & PIN», για να προσφέρουν μεγαλύτερη
ασφάλεια, ευελιξία και ταχύτητα στις αγορές σας.

Καλωσορίζω το νέο μου PIN.
Για τη διευκόλυνσή σας, θα παραλάβετε νέο Προσωπικό
Μυστικό Αριθμό (PIN) (τόσο για την κύρια όσο και για
τις τυχόν πρόσθετες κάρτες σας), τον οποίο πρέπει
να απομνημονεύσετε, καθώς η χρήση του είναι πλέον
απαραίτητη για τις συναλλαγές σας σε επιχειρήσεις.
Φυσικά, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε το PIN,
σε οποιοδήποτε ATM της Alpha Bank, επιλέγοντας «λοιπές
συναλλαγές» «αλλαγή προσωπικού κωδικού PIN».

2. Πώς μπορώ να μάθω το PIN, εάν το έχω
ξεχάσει;
Το PIN είναι απολύτως προσωπικό και το γνωρίζετε
μόνο εσείς. Σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση
Πελατών και να ζητήσετε επανέκδοσή του. Μέχρι
να λάβετε το PIN, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε
συναλλαγές με την κάρτα σας, τόσο σε ATM όσο και
σε επιχειρήσεις.

Το PIN μας
δεν πρέπει να το αποκαλύπτουμε
ποτέ σε τρίτους.

Από σήμερα, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείτε την
Chip & PIN κάρτα σας σε οποιαδήποτε επιχείρηση, θα
καλείστε να πληκτρολογείτε οι ίδιοι τον τετραψήφιο
Προσωπικό Μυστικό Αριθμό (PIN) της κάρτα σας, χωρίς
να χρειάζεται πλέον να υπογράψετε το απόκομμα της
συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεστε κατά
τον μέγιστο βαθμό έναντι κλοπής ή άλλης κακόβουλης
ενέργειας.
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Όλα όσα θέλω να ξέρω
για την Chip & PIN κάρτα μου.
1. Πώς θα χρησιμοποιώ την Chip & PIN κάρτα μου
στο σημείο αγοράς;
- Ενημερώνεστε για την αξία της αγοράς
- Η κάρτα εισάγεται στο τερματικό (POS)
- Πληκτρολογείτε μόνοι σας το PIN σας
- Το PIN σας δεν εμφανίζεται πουθενά ούτε τυπώνεται
με οποιονδήποτε τρόπο
- Δεν χρειάζεται να υπογράψετε στο απόκομμα της
συναλλαγής.

3. Μπορώ να δώσω το PIN μου τηλεφωνικά ή
στο Διαδίκτυο για κάποια αγορά αν μου ζητηθεί;
Όχι. Το PIN δεν πρέπει να αποκαλύπτεται ποτέ
τηλεφωνικά και δεν απαιτείται για αγορές από το
τηλέφωνο ή το Διαδίκτυο.
4. Η αλλαγή του τρόπου πραγματοποίησης
των συναλλαγών θα ισχύσει ταυτόχρονα σε
όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ή αλλού
θα εφαρμόζεται και αλλού όχι;
Μέχρι την πλήρη εναρμόνιση όλων των επιχειρήσεων
ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες οι
αγορές θα γίνονται χωρίς τη χρήση PIN και θα πρέπει
να υπογράφετε στο απόκομμα της συναλλαγής που
εκδίδει το τερματικό (POS).
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καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών,
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210 326 0000 (από κινητό) ή επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας www.alpha.gr/cards
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