WINBANK

Πώς μεταφέρω χρήματα σε λογαριασμό μου ή σε
λογαριασμό Τρίτου στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω της
υπηρεσίας winbank web banking;
Με την υπηρεσία winbank web banking πραγματοποιείτε τις καθημερινές σας συναλλαγές εύκολα και γρήγορα,
όπου κι αν βρίσκεστε.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και ολοκληρώστε μεταφορές χρημάτων εύκολα, σε λίγα μόνο λεπτά.

------------------------------------------------Βήμα 1 >

Επισκεφθείτε τη σελίδα www.winbank.gr και επιλέξτε να συνδεθείτε ως «Ιδιώτης».

------------------------------------------------Βήμα 2 >

Εισάγετε τους κωδικούς σας στο αντίστοιχο πεδίο και πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία winbank web banking.

------------------------------------------------Βήμα 3 >

Από το μενού, επιλέξτε «Μεταφορές» και στη συνέχεια «Μεταφορά μεταξύ Λογαριασμών μου» αν θέλετε να
πραγματοποιήσετε μεταφορά από έναν λογαριασμό σας σε έναν άλλο ή «Μεταφορά σε τρίτο στην Τράπεζα»
αν θέλετε να μεταφέρετε χρήματα σε κάποιον άλλο Δικαιούχο στην Τράπεζα Πειραιώς.

------------------------------------------------Βήμα 4 >

Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε ποιος λογαριασμός σας θέλετε να χρεωθεί, ποιος λογαριασμός σας θέλετε
να πιστωθεί (αν πρόκειται για μεταφορά σε Τρίτο συμπληρώνετε τον αριθμό του λογαριασμού του Δικαιούχου
επιλέγοντας «Νέο Λογαριασμό» ή επιλέγετε «Λογαριασμό αποθηκευμένο στις φιλικές ονομασίες» αν έχετε ήδη
αποθηκεύσει το λογαριασμό του Δικαιούχου στις φιλικές σας ονομασίες).
Στη συνέχεια συμπληρώνετε το ποσό που θέλετε να μεταφέρετε και την αιτιολογία. Τέλος θα πρέπει να επιλέξετε αν
η μεταφορά θέλετε να εκτελεστεί άμεσα ή σε προκαθορισμένη ημερομηνία καθώς και αν και κάθε πότε θέλετε να
επαναλαμβάνεται. Πατήστε «ΣΥΝΕΧΕΙΑ».

------------------------------------------------Βήμα 5 >

Στην οθόνη αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία μεταφοράς για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά.
Αν θέλετε να διορθώσετε κάτι πατήστε «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ» διαφορετικά πατήστε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ».
Αν πρόκειται για μεταφορά σε λογαριασμό Τρίτου στην Τράπεζα Πειραιώς, θα λάβετε στο κινητό σας, με SMS,
τον κωδικό extraPIN. Εισάγετε τον κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε «ΣΥΝΕΧΕΙΑ».

------------------------------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Aν έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις στην εφαρμογή winbank mobile, θα λάβετε τον κωδικό extraPIN
με push notiﬁcation και η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με το quick login από το κινητό σας.

Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το αποδεικτικό επιλέγοντας τα
αντίστοιχα εικονίδια κάτω αριστερά.

