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Apple Pay: 

Γρήγορες και Ασφαλείς Συναλλαγές  
με τις κάρτες της Alpha Bank Cyprus Ltd 

 
 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd, προσφέρει στους Πελάτες της το Apple Pay, παρέχοντας ακόμη 
μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια στις πληρωμές.  
 
Πλέον, οι κάτοχοι καρτών Mastercard και Visa, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
ανέπαφες συναλλαγές μέσω Apple Pay αποφεύγοντας τη χρήση μετρητών, φυσικής κάρτας 
ή ακόμα και την πληκτρολόγηση του PIN, κρατώντας απλώς το iPhone ή το Apple Watch τους 
κοντά στο τερματικό πληρωμών (POS). 
 
Η κάθε πληρωμή είναι απολύτως ασφαλής, καθώς ταυτοποιείται μέσω Face ID ή Touch ID ή 
ακόμα και με τον κωδικό της συσκευής του χρήστη, σε όλα τα φυσικά καταστήματα που 
διαθέτουν τερματικά πληρωμών (POS) για ανέπαφες συναλλαγές.  
 
Με το Apple Pay, οι πληρωμές σε καταστήματα, εφαρμογές και ιστοσελίδες, 
πραγματοποιούνται γρήγορα και με ασφάλεια, μέσω iPhone, Apple Watch, iPad και Mac, ενώ 
δεν απαιτούν τη δημιουργία λογαριασμών ή την πληκτρολόγηση πληροφοριών αποστολής 
και χρέωσης.  
 
Η ασφάλεια και η προστασία βρίσκονται στο επίκεντρο του Apple Pay, καθώς τα στοιχεία 
της κάρτας δεν αποθηκεύονται, αλλά αντιθέτως δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός 
λογαριασμού (Device Account Number), ο οποίος κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται σε 
ασφαλή περιοχή (Secure Element) της συσκευής, ενώ η κάθε συναλλαγή εγκρίνεται με έναν 
δυναμικό κωδικό ασφαλείας μίας χρήσης.  
 
Τo Apple Pay είναι εύκολο στη ρύθμιση. Στο iPhone, ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή Wallet, 
πατάει στο σύμβολο “+” και ακολουθεί τα βήματα για να προστεθούν οι χρεωστικές και 
πιστωτικές κάρτες Mastercard και Visa της Alpha Bank. Μόλις ολοκληρωθεί η προσθήκη της 
κάρτας σε iPhone, Apple Watch, iPad και Mac, οι Πελάτες μπορούν να αρχίσουν να κάνουν 
πληρωμές με το Apple Pay, ενώ συνεχίζουν να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη και προνόμια 
που προσφέρουν οι κάρτες Alpha Bank. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Apple Pay, επισκεφθείτε το 
www.apple.com/apple-pay ή την ιστοσελίδα της Alpha Bank στο www.alphabank.com.cy. 
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