ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Tράπεζα Πειραιώς στο Google Pay
H Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει στους πελάτες της το Google Pay. Οι κάτοχοι καρτών Visa & Mastercard®
της Τράπεζας Πειραιώς μπορούν πλέον να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους συναλλαγές σε
εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας μόνο την
Android συσκευή ή το smartwatch τους, χωρίς μετρητά, φυσική κάρτα ή πληκτρολόγηση PIN.
Με το Google Pay, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ανέπαφα με μία
μόνο κίνηση, σε όλα τα φυσικά καταστήματα που διαθέτουν τερματικά πληρωμών (POS) με την τεχνολογία
ανέπαφων συναλλαγών, καθώς και να πραγματοποιούν τις online αγορές τους σε e-shop και εφαρμογές
εμπόρων, απλώς επιλέγοντας το Google Pay ως τρόπο πληρωμής.
Το Google Pay προστατεύει τα στοιχεία πληρωμών των χρηστών, χρησιμοποιώντας μία από τις πιο
προηγμένες υποδομές ασφαλείας παγκοσμίως, αυτή του Tokenization, κατά την οποία τα πραγματικά
δεδομένα της κάρτας δεν αποθηκεύονται στη συσκευή, αλλά δημιουργείται ένας κρυπτογραφημένος
αριθμός κάρτας ο οποίος χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η διαδικασία προσθήκης της κάρτας στο Google Pay είναι απλή. Οι πελάτες, για να προσθέσουν την
πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη τους κάρτα εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς στην Android
συσκευή ή στο smartwatch τους, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να κατεβάσουν την εφαρμογή
από το Google Play και να ακολουθήσουν τις οδηγίες προσθήκης κάρτας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προσθήκης μιας κάρτας στο Google Pay, ο πελάτης μπορεί άμεσα να
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία και να συνεχίσει να λαμβάνει όλες τις ανταμοιβές και τα οφέλη που
προσφέρονται από τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
Με τo Google Pay, η Τράπεζα Πειραιώς εμπλουτίζει περαιτέρω τις υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών που
παρέχει στους πελάτες της, απλοποιώντας τις καθημερινές συναλλαγές τους και ενισχύοντας ακόμη
περισσότερο το ψηφιακό προφίλ της.
Για
να
κατεβάσετε
την
εφαρμογή
Google
Pay,
επισκεφθείτε
τη
διεύθυνση
https://play.google.com/store/search?q=Gpay&c=apps ή για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς στο https://www.piraeusbank.gr/googlepay.
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