Διαδικασία εγγραφής στο Web Banking
Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Όλυμπος, μπορείτε να πραγματοποιείτε τις τραπεζικές συναλλαγές σας μέσω Internet
εύκολα, άμεσα και με ασφάλεια!

Για Αίτηση Φυσικού και Νομικού Προσώπου:
Βήμα 1 >
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://web.olympusbank.gr/ και επιλέξτε «Αίτηση Φυσικού ή
Νομικού Προσώπου».

Βήμα 2 >
Στην επόμενη οθόνη συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία για την ταυτοποίηση των
προσωπικών σας στοιχείων ή της εταιρείας σας:

Φυσικό Πρόσωπο
· Επώνυμο
· Όνομα
· Όνομα Πατρός
· Αριθμός Ταυτότητας
· Α.Φ.Μ.
· Διεύθυνση
· Αριθμός Διεύθυνσης
· Τ.Κ.
· Πόλη
· Κινητό Τηλέφωνο
· Email
· Κωδικός Υποκαταστήματος Παραλαβής
Αίτησης (επιλέγετε το κατάστημα
εξυπηρέτησής
σας)
· Επαλήθευση λέξης (εισάγετε τους
αριθμούς
που βλέπετε στην εικόνα που εμφανίζεται
στην
οθόνη σας)

Βήμα 3 >
Επιλέγετε «Υποβολή Αίτησης».

Νομικό Πρόσωπο
· Επωνυμία Εταιρείας
· Λήξη Νομιμοποίησης
· Α.Φ.Μ. Εταιρείας
· Επίθετο Νόμιμου Εκπροσώπου
· Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου
· Όνομα Πατρός Νόμιμου Εκπροσώπου
· Αριθμός Ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου
· Διεύθυνση Εταιρείας
· Αριθμός Διεύθυνσης Εταιρείας
· Πόλη Εταιρείας
· Τ.Κ. Εταιρείας
· Κινητό Τηλέφωνο
· Email Εταιρείας
· Κωδικός Υποκαταστήματος Παραλαβής
Αίτησης (επιλέγετε το κατάστημα
εξυπηρέτησής σας)
· Επαλήθευση λέξης (εισάγετε τους αριθμούς
που βλέπετε στην εικόνα που εμφανίζεται
στην οθόνη σας)

Βήμα 4 >
Στη συνέχεια επικοινωνείτε με το κατάστημα εξυπηρέτησής σας για να κλείσετε ραντεβού
και να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας ζητηθούν.

Βήμα 5 >
Κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημα, υπογράφετε όλα τα συμβατικά έγγραφα για το Web
Banking και στη συνέχεια λαμβάνετε SMS στον αριθμό του κινητού σας, έναν αριθμό
αποτελούμενο από 16 ψηφία.

Βήμα 6 >
Παραλαμβάνετε από το κατάστημα έντυπο με το όνομα χρήστη (username) και το πεδίο
αποκωδικοποίησης κωδικού πρόσβασης. Τοποθετείτε τα 16 ψηφία που λάβατε με SMS, στα
τετράγωνα που εμφανίζονται στο έντυπο. Τα ψηφία που βρίσκονται στα λευκά τετράγωνα
( ) είναι αυτά που αποκωδικοποιούν τον κωδικό πρόσβασης. Προσοχή: Ο κωδικός περιέχει
μόνο κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς.

ΕΝΤΥΠΟ

SMS
Olympus Bank
WEB BANKING
SUITE.
Ο 16ΨΗΦΙΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ:

Όνομα χρήστη (username): π.χ. mariapap

8GSTLTH59A6ZK3Z1

Ο κωδικός που προκύπτει είναι:

SL5Z1

Βήμα 7 >
Επισκεφθείτε τη σελίδα https://web.olympusbank.gr/ και χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη
(username) και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε. Στη συνέχεια ορίζετε έναν νέο
κωδικό πρόσβασης δικής σας προτίμησης που θα χρησιμοποιείτε για να εισέρχεσθε στο
Web Banking.
Σημαντική σημείωση: Επιλέγετε και φυλάσσετε τους μυστικούς σας κωδικούς με τρόπο που να μην είναι δυνατή
η υποκλοπή τους.

