
Τώρα όλοι μπορείτε να κάνετε τις πληρωμές σας με μια μόνο 
κίνηση! 

 

Το easypay είναι η πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων της Τράπεζας Πειραιώς που 

προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως πληρωμές.  

Επισκεφτείτε το www.easypay.gr ή τηλεφωνήστε στο 182838 και εξοφλήστε τους λογαριασμούς σας, τις συνδρομές σας και 

γενικότερα τις πληρωμές σας προς ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών γρήγορα, εύκολα και οικονομικά χωρίς 

να είστε κατ’ αποκλειστικότητα πελάτες  της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

Πληρωμές μέσω του easypay 

Μέσω του easypay μπορείτε να διεκπεραιώνετε τις πληρωμές σας με χρέωση: 

- Της πιστωτικής σας κάρτας VISA και MASTERCARD της χρεωστικής σας VISA Electron 

οποιασδήποτε Τράπεζας ή  

- Του Τραπεζικού σας Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς. 

 

Η διαδικασία πληρωμής είναι πάρα πολύ απλή  και μπορεί να γίνει:  

- μέσω internet από τον δικτυακό τόπο www.easypay.gr,  εντοπίζοντας την επιχείρηση ή τον οργανισμό που 

επιθυμείτε και συμπληρώνοντας τα προκαθορισμένα πεδία της πληρωμής 

- καλώντας στο 182838 ή 2103288000, αναφέροντας την επιχείρηση ή τον οργανισμό που επιθυμείτε και 

ζητώντας να διεκπεραιωθεί η πληρωμή σας μέσω τηλεφωνικού αντιπροσώπου προσδιορίζοντας τα στοιχεία 

της πληρωμής. 

 

Εγγραφή στο easypay 

Η εγγραφή σας στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας επιλέγοντας «Εγγραφή» από το 

κουτάκι «Σύνδεση» και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Αμέσως μετά, η υπηρεσία θα σας αποστείλει τους 

προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο email που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. 

Ως εγγεγραμμένο μέλος, η υπηρεσία easypay  σας παρέχει δυνατότητες, όπως  να παρακολουθείτε την ιστορικότητα 

όλων των πληρωμών σας με κάθε λεπτομέρεια, να ορίζετε μεταχρονολογημένες εντολές πληρωμής, να παρακολουθείτε 

online την κατάσταση όλων των εντολών πληρωμών που καταχωρείτε, να αποθηκεύετε τις πληρωμές σας και τις πιστωτικές 

σας κάρτες με «φιλικές ονομασίες» και πολλές ακόμα λειτουργικές δυνατότητες.  

 

Τις πληρωμές σας μπορείτε επίσης να τις πραγματοποιείτε χωρίς να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Και στην 

περίπτωση αυτή, εκτελείτε τις πληρωμές σας όποια στιγμή το επιθυμείτε και αμέσως μετά  λαμβάνετε επιβεβαίωση 

εκτέλεσης πληρωμής στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσετε. 


