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Όροι Χρήσης  
της Υπηρεσίας Ασφάλειας Online Συναλλαγών 3D Secure  

 
 
Η υπηρεσία Mastercard Identity Check (εφεξής «η Υπηρεσία») έχει δημιουργηθεί και διατίθενται από τον Διεθνή 
Οργανισμό Mastercard και αποτελεί πρωτόκολλο αναβαθμισμένης ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών 3D 
Secure (εφεξής «ηλεκτρονικές συναλλαγές»).  
Η Υπηρεσία  προσφέρεται από την ανώνυμη Τραπεζική εταιρία υπό την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (έδρα Λ. Ικάρου 5, 71 306, Ηράκλειο Κρήτης) και υπό τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Τράπεζα») και παρέχει στον πελάτη κάτοχο κάρτας Mastercard, χρήστη της υπηρεσίας 
(εφεξής «ο Χρήστης»), πρόσθετη ασφάλεια για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιεί, 
ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας του. Ως ηλεκτρονικές συναλλαγές για 
τους παρόντες όρους νοούνται διαδικτυακές αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών εντός Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στο πλαίσιο της υποχρέωσης των Τραπεζών να εφαρμόζουν Ισχυρή Ταυτοποίηση 
Πελάτη (Strong Customer Authentication) σε αυτές (Οδηγία ΕΕ 2015/2366 για τις Υπηρεσίες πληρωμών που 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4537/2018-ΦΕΚ Α 84/15-5-2018 και κατ’ εξουσιοδότηση 
του Κανονισμού 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) με χρήση καρτών εκδόσεως της Τράπεζας («εφεξής η 
Κάρτα») από επιχειρήσεις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα Mastercard Identity Check (εφεξής «Πιστοποιημένες 
Επιχειρήσεις»).  
 

1. Αποδοχή όρων  
Οι παρόντες όροι, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί στον Χρήστη, διέπουν τη χρήση της 
Υπηρεσίας. Η χρήση της Υπηρεσίας αυτής από τον Χρήστη τεκμαίρεται ως αποδοχή των παρόντων όρων.  
Για τη χρήση της Υπηρεσίας εφαρμόζονται οι παρόντες όροι καθώς και οι όροι της σύμβασης για την έκδοση της 
Κάρτας του.  
Οι παρόντες όροι συμπληρώνουν τους όρους της σύμβασης της κάρτας και υπερισχύουν αυτών για τις 
συγκεκριμένες ως άνω συναλλαγές.  
 

2. Εγγραφή στην Υπηρεσία 
Όλες οι υφιστάμενες αλλά και οι νέες Χρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες έκδοσης Παγκρήτιας Τράπεζας  («εφεξής 
Κάρτες») εγγράφονται αυτόματα από την Τράπεζα στην Υπηρεσία. Επομένως, δεν απαιτείται από τον Χρήστη 
κάποια περαιτέρω διαδικασία εγγραφής της Κάρτας του, σε αυτήν.  
 

3. Ταυτοποίηση – Διαδικασία 
Ο Χρήστης προκειμένου να εγκρίνει τις ηλεκτρονικές του συναλλαγές, χρειάζεται να ταυτοποιηθεί είτε μέσω της 
εφαρμογής ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online («εφεξής Εφαρμογή») με λήψη ειδοποίησης (push 
notification)  είτε με τη χρήση διπλού κωδικού («εφεξής Κωδικοί»). 
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1. Ο Χρήστης  προκειμένου να λάβει ειδοποίηση στην Εφαρμογή θα πρέπει να έχει εγγράψει την συσκευή 
του στην ηλεκτρονική Τραπεζική Pancreta Online. Η εξακρίβωση της ταυτότητας γίνεται με τη χρήση 
του μοναδικού φυσικού χαρακτηριστικού (αναγνώριση προσώπου ή με το δακτυλικό αποτύπωμα) που 
παραμετροποιεί ο χρήστης στην συσκευή του, είτε με το PIN με το οποίο εισέρχεται ο Χρήστης στην 
Εφαρμογή.  

 
2. Ο Χρήστης  μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ταυτοποίησης με Κωδικούς:  

i. Ενός  μοναδικού εξαψήφιου κωδικού αριθμού (One Time Password-OTP) που του 
αποστέλλει η Τράπεζα, μέσω μηνύματος SMS, στο δηλωμένο στα συστήματά της αριθμό 
κινητού τηλεφώνου. O κωδικός θα αποστέλλεται από την Τράπεζα κάθε φορά που ο 
Χρήστης πραγματοποιεί μία ηλεκτρονική συναλλαγή και θα είναι πάντα διαφορετικός.  

ii. Ενός Προσωπικού Κωδικού (Personal Code), προκειμένου να προχωρήσει σε διαδικασία 
Ισχυρής Ταυτοποίησης και να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του. Ο αρχικά προκαθορισμένος 
Προσωπικός Κωδικός θα είναι ο ΑΦΜ του Χρήστη και κατά την πρώτη συναλλαγή θα πρέπει 
απαραιτήτως να τον αντικαταστήσει με νέο Προσωπικό Κωδικό της επιλογής του, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ο Χρήστης θα πρέπει να απομνημονεύσει τον 
νέο Προσωπικό Κωδικό, ώστε να τον χρησιμοποιεί εφεξής για την ολοκλήρωση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών.  
Σε περίπτωση που ο πελάτης ξεχάσει τον Προσωπικό του Κωδικό η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται, μέσω επικοινωνίας του πελάτη με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της 
Τράπεζας (βλ. όρο 11). 

  
Κάθε φορά που ο Κάτοχος πραγματοποιεί ηλεκτρονική αγορά με χρήση της Κάρτας σε πιστοποιημένη από τους 
Οργανισμούς Visa & Mastercard επιχείρηση και αφού καταχωρίσει τα απαραίτητα για την πληρωμή στοιχεία της 
Κάρτας του στην ιστοσελίδα του εμπόρου, προτού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η Τράπεζα θα εμφανίζει στον 
Κάτοχο μέσω της οθόνης της Υπηρεσίας τις κάτωθι πληροφορίες:  

• στοιχεία της συναλλαγής  (έμπορος, ποσό, νόμισμα συναλλαγής, ημερομηνία συναλλαγής) 
• τα τελευταία τέσσερα ψηφία του αριθμού της κάρτας του Κατόχου 
• εφόσον ο Κάτοχος ταυτοποιηθεί με Κωδικούς: 

1. τα τελευταία ψηφία του αριθμού κινητού τηλεφώνου στο οποίο αποστέλλεται ο Κωδικός 
μιας Χρήσης (OTP)  

2. πεδίο καταχώρισης του Κωδικού μιας Χρήσης 
3. πεδίο καταχώρισης του Προσωπικού Κωδικού (Personal Code)  

• εφόσον ο Κάτοχος ταυτοποιηθεί με ειδοποίηση στην Εφαρμογή Pancreta Online: 
1. ενημέρωση να εγκρίνει την συναλλαγή στην εγγεγραμμένη συσκευή του. 
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Διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης ηλεκτρονικής συναλλαγής με Κωδικό μιας Χρήσης και Προσωπικό Κωδικό 
Με την καταχώριση του Κωδικού μιας Χρήσης και τη συμπλήρωση του Προσωπικού του Κωδικού ακολουθεί 
επαλήθευση των καταχωρηθέντων στοιχείων και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η Ισχυρή Ταυτοποίησή του 
Κατόχου, η συναλλαγή προωθείται στα συστήματα της Τράπεζας προς έγκριση. 
 
Κάθε Κωδικός μιας Χρήσης που αποστέλλεται στον Κάτοχο είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που 
διενεργείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια επόμενης συναλλαγής.  
 
Η χρονική ισχύς του Κωδικού μιας Χρήσης είναι τρία (3) λεπτά από τη στιγμή που θα αποσταλεί. Με την 
παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο Κωδικός μιας Χρήσης ακυρώνεται. 
 
Σε περίπτωση που ο Κάτοχος αδυνατεί να λάβει το SMS, είτε διότι ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του είναι 
λανθασμένος, είτε διότι δεν είναι καταχωρημένος στα αρχεία της Τράπεζας, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας (βλ. όρο 11).  
 
Σε περίπτωση που ο Κάτοχος έχει αλλάξει αριθμό κινητού τηλεφώνου θα πρέπει, ως οφείλει, είτε να μεταβεί σε 
οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ώστε να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, είτε να τα επικαιροποιήσει 
μέσω της ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online (“Επικαιροποίηση Στοιχείων Πελάτη μέσω e-gov KYC” ή 
“Αίτηση αλλαγής προσωπικών στοιχείων”). 
 
Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία λήψης του SMS από τον κάτοχο για τεχνικούς λόγους, όπως 
ενδεικτικά: δυσλειτουργία δικτύου ή περιοχή εκτός κάλυψης παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, 
λανθασμένες ρυθμίσεις κινητού τηλεφώνου κτλ. 
 
 
Διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης ηλεκτρονικής συναλλαγής με την εγγεγραμμένη συσκευή μέσα από την 
εφαρμογή Pancreta Online 
 
Πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή ο Κάτοχος λαμβάνει ειδοποίηση (push notification) μέσω της 
Εφαρμογής στην εγγεγραμμένη συσκευή του. Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο Κάτοχος ταυτοποιείται βάσει 
της μεθόδου που εισέρχεται στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής Τραπεζικής: 
 

• Με αναγνώριση προσώπου (FaceID) ή με το δακτυλικό αποτύπωμα (TouchID) 
ή 

• Με το PIN το οποίο έχει δηλώσει στην Εφαρμογή. 
 

Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία λήψης της ειδοποίησης (push notification)  από τον κάτοχο για 
τεχνικούς λόγους, όπως ενδεικτικά: δυσλειτουργία δικτύου ή περιοχή εκτός κάλυψης παρόχου δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας, λανθασμένες ρυθμίσεις κινητού τηλεφώνου κτλ. 
 

Σε περίπτωση που ο Κάτοχος, αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να λάβει ειδοποίηση (push notification) ή δεν 
επιθυμεί να κάνει χρήση της εν λόγω ταυτοποίησης, ενεργοποιείται αυτόματα η δυνατότητα επιλογής 
ολοκλήρωσης  της συναλλαγή με καταχώριση του Κωδικού μιας Χρήσης και τη συμπλήρωση του Προσωπικού 
του Κωδικού.  
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Αν δεν επιβεβαιωθεί η συναλλαγή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) λεπτών θα του αποσταλεί αυτόματα ο 
Κωδικός μιας Χρήσης. Μετα και την αυτόματη παραλαβή του Κωδικού μιας Χρήσης και την παρέλευση χρονικού 
διαστήματος επιπλέον  τριών (3) λεπτών, ακυρώνεται. 
 
 
4. Ασφάλεια Συναλλαγών 
Γνωρίζοντας ο Χρήστης ότι οι κωδικοί του είναι αυστηρά προσωπικοί, αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφενός να 
τους φυλάσσει μυστικούς και εμπιστευτικούς και αφετέρου να προφυλάσσει τη Συσκευή του, από οποιαδήποτε 
πρόσβαση τρίτων κατά τη διενέργεια των ηλεκτρονικών του συναλλαγών.  
Σε καμία περίπτωση ο Χρήστης δεν πρέπει να γνωστοποιεί τους κωδικούς σε οποιονδήποτε τρίτο ή να τους 
καταγράφει -ούτε συγκεκαλυμμένα- ή να τους αποθηκεύει με τρόπο που να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε 
αυτούς ή και η επεξεργασία από τρίτους.  
 
Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα ουδέποτε θα ζητήσει από τον Χρήστη να της γνωστοποιήσει οποιονδήποτε κωδικό 
ισχυρής ταυτοποίησης περιλαμβανομένων του PIN της κάρτας, του PIN της Εφαρμογής. Ο Χρήστης οφείλει να 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας της Συσκευής του από κλοπή ή απώλεια, καθ’ όλο το χρόνο της 
χρήσης της Υπηρεσίας.  
 
Εάν ο Χρήστης υποπτευθεί ότι οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε πρόσβαση στους κωδικούς του ή στο λογαριασμό 
του, πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Τράπεζα στον αριθμό της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (βλ. όρο 
11).  
Στην περίπτωση που ο Χρήστης διαπιστώσει ότι διενεργήθηκαν μη εγκεκριμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Τράπεζα στον αριθμό Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (βλ. όρο 11).   
Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο Χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση της 
διατήρησης της κατοχής της Συσκευής του, καθώς και για την αποτελεσματική φύλαξη και τη μη διαρροή των 
κωδικών του και ως εκ τούτου καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των κωδικών αυτών. Σε 
περίπτωση διαρροής των παραπάνω κωδικών χωρίς τη συναίνεσή του, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει 
άμεσα την Τράπεζα στον αριθμό Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (βλ. όρο 11)  
Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις η Τράπεζα αναστέλλει κάθε δυνατότητα του 
Χρήστη να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση της Τράπεζας, ο 
Χρήστης ευθύνεται για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που πραγματοποιείται και το αντίτιμό της.  
 
Παράλειψη άμεσης κατά τα ανωτέρω, ενημέρωσης της Τράπεζας  αποτελεί βαρεία αμέλεια εκ μέρους του 
Χρήστη με αποτέλεσμα αυτός να διατηρεί πλήρη ευθύνη για την τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο 
πρόσωπο και να υποχρεούται να εξοφλήσει τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν, χωρίς κανένα 
περιορισμό.  
 
Περισσότερες πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για ασφαλείς συναλλαγές, μπορείτε να βρείτε 
στην αντίστοιχη ενότητα της εταιρικής ιστοσελίδας της Τράπεζας στο 
https://www.pancretabank.gr/pancretaonline/pancreta-online-security-codes  ή στην κεντρική ιστοσελίδα της 
ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online στο https://www.pancretaonline.gr/  
  

https://www.pancretabank.gr/pancretaonline/pancreta-online-security-codes
https://www.pancretabank.gr/pancretaonline/pancreta-online-security-codes
https://www.pancretaonline.gr/
https://www.pancretaonline.gr/
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5. Χρήση Πληροφοριών  
Η Τράπεζα ουδέποτε αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή πληροφορία που τον αφορά στις 
Επιχειρήσεις με τις οποίες ο Χρήστης πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές.  
 
Η Τράπεζα δικαιούται να αποθηκεύει στο σύστημά της οποιοδήποτε μήνυμα  αποστέλλει στον Χρήστη ή 
λαμβάνει από αυτόν, για όσο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση απαιτείται για λόγους απόδειξης και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τόσο της Τράπεζας, όσο και του Χρήστη.  
 

6. Αναστολή/ Τερματισμός χρήσης της Υπηρεσίας  
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση της Υπηρεσίας, πέραν των περιπτώσεων 
του όρου 4 ανωτέρω, και σε περίπτωση παράβασης από τον Χρήστη οποιασδήποτε υποχρέωσης απορρέει από 
την Υπηρεσία και οποιουδήποτε όρου της σύμβασης για την έκδοση και χρήση της Κάρτας του ή της Ηλεκτρονικής 
Τραπεζικής Pancreta Online.  
Σε περίπτωση τερματισμού της δυνατότητας χρήσης της Υπηρεσίας, η Τράπεζα θα αποστέλλει στον Χρήστη 
πρότερη ειδοποίηση, ενδεικτικά επιστολή ή ειδοποίηση εντός του ασφαλούς γραμματοκιβωτίου της 
ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online ή κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, εκτός εάν για λόγους ασφαλείας των 
συναλλαγών ή/και προστασίας του Χρήστη και της Τράπεζας επιβάλλεται ο άμεσος τερματισμός της χρήσης της 
Υπηρεσίας, οπότε και ο Χρήστης θα ενημερώνεται αμέσως μετά  από την Τράπεζα, στα εκάστοτε τελευταία 
στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει σε αυτήν (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα 
επικοινωνίας (κινητό, σταθερό) ή εντός του ασφαλούς γραμματοκιβωτίου της ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta 
Online).  
 

7. Υποχρεώσεις και ευθύνη της Τράπεζας – Δηλώσεις Χρήστη  
Η Τράπεζα υποχρεούται να λαμβάνει κάθε εύλογο στη συναλλακτική πρακτική μέτρο και να επιμελείται τη 
λειτουργία της Υπηρεσίας προκειμένου να προστατεύσει το πληροφοριακό σύστημα συναλλαγών από 
κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλη ενέργεια. Ωστόσο, η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη, εάν παρά την άσκηση από 
αυτήν της δέουσας επιμέλειας προσβληθούν τα συστήματα ή τα αρχεία του Χρήστη από κακόβουλο λογισμικό.  
 

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση, τη μη έγκαιρη ή 
μη προσήκουσα ή μη επιτυχή παραλαβή των μηνυμάτων (SMS) ή και των ειδοποιήσεων (push notification), που 
οφείλεται σε λόγους που αποδίδονται ή σχετίζονται με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον Χρήστη 
ή με άλλους παράγοντες που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Τράπεζας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε 
περιπτώσεις α) μη κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένη περιοχή, β) υπέρβασης της χωρητικότητας 
των εισερχόμενων μηνυμάτων στη συσκευή του Χρήστη, γ) συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, δ) 
δυσλειτουργίας του κινητού τηλεφώνου ή ασυμβατότητα με την Υπηρεσία, ε) αδυναμία πρόσβασης και χρήσης 
υπηρεσιών δικτύου.  
 

Η Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ή με οποιονδήποτε τρόπο πιστοποιεί την ποιότητα των αγαθών ή 
υπηρεσιών που ο Χρήστης αγοράζει. Η επιλογή της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης και των αγαθών ή 
υπηρεσιών εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του Χρήστη, ώστε ο τελευταίος αναλαμβάνει κάθε σχετική 
ευθύνη. 
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8. Τροποποίηση Όρων  
Οι παρόντες όροι, όπως κάθε φορά ισχύουν, βρίσκονται διαρκώς αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο της 
Τράπεζας (https://www.pancretabank.gr/idiotes/kartes/3dsecure). 
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και να το γνωστοποιήσει στον Χρήστη 
είτε αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του, 
είτε αναρτώντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα της. 
 
Τροποποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση ή την αναβάθμιση της παρεχόμενης Υπηρεσίας ή τροποποιήσεις που 
επιβάλλονται από το νόμο θα ισχύουν άμεσα.  
 
Τροποποιήσεις που θα συνεπάγονται την με οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνσή του Χρήστη θα παράγουν τα 
έννομα αποτελέσματά τους τριάντα (30) ημέρες μετά την κατά την πιο πάνω γνωστοποίησή τους.  
Ο Χρήστης οφείλει να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το Διαδικτυακό Τόπο της Τράπεζας 
προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν αναθεώρηση και επικαιροποίηση της Υπηρεσίας και των παρόντων 
όρων. 
 

9. Λοιπά Θέματα 

Για όλα τα άλλα θέματα που αφορούν στη χρήση της Κάρτας, ισχύουν κατά προτεραιότητα η σύμβαση 
χορήγησης και χρήσης της Κάρτας (για ιδιώτες ή/και για επιχειρήσεις) και οι Γενικοί `Οροι Συναλλαγών της 
Τράπεζας. 
 

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Βιομετρικά στοιχεία του προσώπου του Χρήστη (του ψηφιακού (δακτυλικού) αποτυπώματος ή ψηφιακή 
αναγνώριση προσώπου), συλλέγονται (εφόσον παρέχονται από την Συσκευή) μέσω σαρωτών δακτυλικών 
αποτυπωμάτων ή εικόνας προσώπου αντιστοίχως (ενδεικτικά Touch ID/Fingerprint Scanner/Face Scanner), οι 
οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Συσκευή του Χρήστη και αποθηκεύονται αποκλειστικά στη Συσκευή αυτή  
με ενέργειες αποκλειστικά αυτού και δεν διαβιβάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Τράπεζα, ώστε η Τράπεζα  
ουδεμία πρόσβαση σε αυτά έχει, ούτε επεξεργάζεται αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.  
 
Για την, κατά τα λοιπά επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από την Τράπεζα, του έχει 
διανεμηθεί η σχετική ενημέρωση, η οποία βρίσκεται συνεχώς αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
https://www.pancretabank.gr/general/gdpr. 
  
  

https://www.pancretabank.gr/idiotes/kartes/3dsecure
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11. Εξυπηρέτηση Πελατών 
 

Τηλεφωνικά Από σταθερό ή κινητό στο (+30) 2810 338800 (όλο το 24ωρο). 

Επίσκεψη στο 
Κατάστημα 

Το ωράριο συναλλαγών με το κοινό είναι : Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-14:00. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας συστήνουμε να επικοινωνείτε 
τηλεφωνικά με το κατάστημα συνεργασίας σας.  
 
Το δίκτυο των καταστημάτων καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους  
μπορείτε να τα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας στον σύνδεσμο 
https://www.pancretabank.gr/locator  

Με επιστολή 

Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε., 
Διεύθυνση Λιανικής & Ψηφιακής Τραπεζικής 
Λ. Ικάρου 5, 71 306,  
Ηράκλειο Κρήτης 

Ηλεκτρονικά Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα 
https://www.pancretabank.gr/trapeza/contact-online 
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