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Πώς να πληρώνετε στο διαδίκτυο
Οι αγορές στο διαδίκτυο συνήθως σημαίνει πληρωμή μέσω διαδικτύου. Ας δούμε πώς 
να κάνουμε τις πληρωμές με ασφάλεια.

Πώς μπορώ να πληρώσω στο 
διαδίκτυο;
Υπάρχουν πολλές αξιόπιστες ηλεκτρονικές μέθοδοι που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε για τις 
διαδικτυακές σας αγορές. Αυτές περιλαμβάνουν: 
• Άμεση κατάθεση. Η πληρωμή με αυτόν τον τρόπο 

είναι εύκολη, αλλά μπορεί να είναι επισφαλής. Αν 
κάτι πάει στραβά, έχετε λίγες πιθανότητες να πάρετε 
πίσω τα χρήματά σας.

• Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Αυτό είναι 
ασφαλέστερο από την άμεση κατάθεση, επειδή 
η τράπεζά σας μπορεί να σας βοηθήσει με μια 
συναλλαγή που πάει στραβά.

• Συστήματα πληρωμών μέσω τρίτων, όπως το PayPal. Αυτές οι μέθοδοι είναι οι 
ασφαλέστερες επειδή δεν ανταλλάσσετε κανένα από τα τραπεζικά σας στοιχεία με 
διαδικτυακά καταστήματα, διαδικτυακές αγορές ή ιδιώτες. Απλά πληρώνετε το PayPal 
και το PayPal πληρώνει στη συνέχεια τον πωλητή. Το PayPal θα επιστρέψει το κόστος 
των αγορασθέντων αντικειμένων που παραλάβατε ελλιπή, κατεστραμμένα ή όχι όπως 
τα περιγράφει ο πωλητής.

Να πληκτρολογείτε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, της χρεωστικής 
σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού μόνο σε μια ιστοσελίδα που έχει 
λουκέτο και https: // στη γραμμή διεύθυνσης.  
Αυτά δείχνουν ότι ο ιστότοπος είναι προστατευμένος και ασφαλής για αγορές. 

Να κρατάτε ένα αρχείο των αγορών σας στο διαδίκτυο και να ελέγχετε την 
πιστωτική σας κάρτα και την κατάσταση κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού 
σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περίεργες χρεώσεις ή αναλήψεις.

Οι διαδικτυακές πληρωμές 
για αγορές πρέπει να γίνονται 

ηλεκτρονικά
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Πώς να πληρώνετε στο διαδίκτυο

Πώς λειτουργεί το PayPal;
Το PayPal είναι ένας ασφαλής και εύκολος τρόπος πληρωμής στο διαδίκτυο. Σας επιτρέπει 
να στέλνετε και να λαβαίνετε χρήματα χωρίς να χρειάζεται να ανταλλάσσετε τα προσωπικά 
σας οικονομικά στοιχεία με άλλους.  
Εσείς πληρώνετε το PayPal και το PayPal πληρώνει τον πωλητή. 
Το PayPal Buyer Protection (Προστασία Αγοραστή PayPal) μπορεί να σας επιστρέψει τα 
χρήματα αν κάτι πάει στραβά με την αγορά σας. Υπάρχει επίσης προστασία καταναλωτών 
μέσω της αυστραλιανής κυβέρνησης και των πολιτειακών κυβερνήσεων.
Όταν εγγραφείτε στο PayPal, καθορίζετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή μια πιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα από την οποία θα γίνονται οι πληρωμές σας. Το PayPal δεν σας χρεώνει 
όταν αγοράζετε κάτι, αλλά χρεώνει τους πωλητές. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένοι 
πωλητές χρεώνουν λίγο περισσότερο εάν πληρώνονται μέσω του PayPal.

Άνοιγμα λογαριασμού PayPal
Το άνοιγμα ενός λογαριασμού PayPal είναι πολύ απλό, αλλά τα βήματα μπορεί να 
διαφέρουν λίγο ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου του υπολογιστή σας. 
Μην ανησυχείτε, πάλι θα μπορέσετε να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες. 

1.  Πηγαίνετε στο paypal.com και κάντε κλικ στο 
κουμπί Sign Up (Εγγραφή).

2.  Κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής για Personal 
Account (Προσωπικός Λογαριασμός).

3.  Το PayPal μπορεί επίσης να σας ζητήσει να κάνετε 
ένα σύντομο τεστ ασφαλείας. Αυτό επιτρέπει 
στο PayPal να γνωρίζει ότι ο λογαριασμός που 
ανοίγεται γίνεται από πραγματικό άτομο και όχι 
από πρόγραμμα υπολογιστή που προσποιείται ότι 
είναι κάποιο άτομο. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες 
για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

4.  Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το όνομα 
και το επώνυμό σας (και το δεύτερο όνομά σας αν σας ζητηθεί). Πληκτρολογήστε τον 
κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας και πληκτρολογήστε τον ξανά για να τον 
επιβεβαιώσετε. Μετά κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).

5.  Το PayPal θα στείλει έναν εξαψήφιο κωδικό στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που ορίσατε. 
Πληκτρολογήστε τον κωδικό όταν σας ζητηθεί και μετά προχωρήστε στην επόμενη σελίδα.

6.  Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Διαβάστε το 
PayPal User Agreement (Συμφωνία Χρήστη PayPal) κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 
και, όταν είστε ικανοποιημένοι, κάντε κλικ στο κουμπί Agree and Create Account 
(Συμφωνώ και Άνοιγμα Λογαριασμού).

Το PayPal είναι ένας από τους 
ασφαλέστερους τρόπους να 

πληρώνετε και να πληρώνεστε 
από το διαδίκτυο
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7.  Τώρα ήρθε η ώρα να επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, κάντε κλικ στο Link a card to use later (Σύνδεση με 
κάρτα για χρήση αργότερα) και μετά πληκτρολογήστε τα στοιχεία της κάρτας σας.

8.  Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο Link 
a bank account (Σύνδεση με τραπεζικό λογαριασμό). Πληκτρολογήστε τα στοιχεία 
του τραπεζικού σας λογαριασμού. Το PayPal θα κάνει δύο πολύ μικρές καταθέσεις 
στον τραπεζικό σας λογαριασμό για να το επαληθεύσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες από 
το PayPal για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση.

9.  Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς τρόπους πληρωμής και να επιλέγετε μεταξύ αυτών 
όπως θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε για αντικείμενα 
από μια συνδεδεμένη χρεωστική κάρτα και να λάβετε πληρωμές σε έναν συνδεδεμένο 
τραπεζικό λογαριασμό.

Για λόγους ασφαλείας, ο κωδικός σας στο PayPal δεν πρέπει να είναι 
ίδιος μ' έναν κωδικό που έχετε χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε άλλο 
διαδικτυακό λογαριασμό. Δημιουργήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης 
με τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου ενός 
συνδυασμού μικρών γραμμάτων, αριθμών και κεφαλαίων.

 

Πληρωμή με PayPal 
Τώρα, κάθε φορά που θέλετε να πληρώσετε κάτι στο 
ταμείο ενός διαδικτυακού καταστήματος, μπορείτε 
να κάνετε κλικ στο κουμπί PayPal για να πληρώσετε. 
Το PayPal θα σας δώσει μετά μια επιλογή των 
λογαριασμών που έχετε ρυθμίσει από τους οποίους 
μπορεί να κάνει ανάληψη χρημάτων. 
Αυτό μπορεί να είναι η πιστωτική ή η χρεωστική σας 
κάρτα, ο τραπεζικός σας λογαριασμός ή ο λογαριασμός 
σας στο PayPal. Ο λογαριασμός σας στο PayPal μπορεί 
να έχει χρήματα εάν έχετε πουλήσει κάτι και έχετε 
πληρωθεί μέσω του PayPal ή αν έχετε μεταφέρει 
χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό στο PayPal.

Κατανόηση των επιπλέον δαπανών
Αυτές οι συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις απροσδόκητες δαπάνες 
όταν κάνετε αγορές στο διαδίκτυο:
• Ελέγξτε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος, το 

χρώμα, τα υλικά κ.λπ. είναι αυτά που θέλετε.

Στις απροσδόκητες δαπάνες 
μπορεί να περιλαμβάνονται 

έξοδα επιστροφής, παράδοσης 
και πώλησης
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• Ελέγξτε τον κανονισμό επιστροφών του καταστήματος σε περίπτωση που το προϊόν 
που σκοπεύετε να αγοράσετε αποδειχθεί μη ικανοποιητικό.

• Εάν πουλάτε κάτι, ελέγξτε τι χρεώσεις χρεώνει ο ιστότοπος αγοροπωλησιών.
• Μη ξεχάσετε να ελέγξετε τις τυχόν επιπλέον χρεώσεις για την παράδοση.
• Και βεβαιωθείτε ότι η τιμή είναι σε δολάρια Αυστραλίας. Εάν αγοράζετε από το εξωτερικό 

η καταχώριση μπορεί να είναι σε ξένο νόμισμα. 

Αγορές στο διαδίκτυο με ασφάλεια
Μερικά απλά βήματα θα σας βοηθήσουν να έχετε μια 
ασφαλή και προστατευμένη εμπειρία αγορών στο διαδίκτυο:
• Να έχετε υπόψη σας ότι εάν χρησιμοποιείτε την 

πιστωτική κάρτα ή τη χρεωστική σας κάρτα για να 
κάνετε μια αγορά στο διαδίκτυο, τα στοιχεία που 
παρέχετε ενδεχομένως επιτρέπουν σε αυτήν την 
επιχείρηση να κάνει αγορές με την κάρτα σας. Γι' αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τις αγορές σας μόνο 
από ασφαλείς και αξιόπιστους ιστότοπους.

• Να δίνετε μόνο τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας σε αξιόπιστους 
ιστότοπους αγορών, όπως επώνυμα καταστήματα ή ιστότοπους που εμφανίζουν ένα 
λουκέτο ή https: // στη γραμμή διεύθυνσης.

• Οι νόμιμοι ιστότοποι αγορών ζητούν επίσης τον αριθμό CVV στο πίσω μέρος της 
κάρτας σας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα διαδικτυακό κατάστημα αγορών που δεν 
ζητάει αυτόν τον αριθμό.

• Ποτέ μην κάνετε κλικ σε σύνδεσμο που υπάρχει σε email για μια διαδικτυακή 
ιστοσελίδα αγορών - μπορεί να είναι απάτη. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του 
διαδικτυακού καταστήματος στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου.

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το PayPal ως τρόπο πληρωμής για την 
επιπλέον προστασία που προσφέρει.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ δωρεάν δημόσιο Wi-Fi όταν κάνετε αγορές στο διαδίκτυο - τα 
στοιχεία σας ενδέχεται να μην είναι ασφαλή.

• Αν χρησιμοποιείτε Visa ή MasterCard, ρωτήστε την τράπεζά σας για τα πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας που προσφέρουν.

• Όταν μιλάτε στην τράπεζά σας, ρωτήστε την για το τι κάνει εάν παρατηρήσει μια 
ασυνήθιστη σειρά συναλλαγών ή απροσδόκητα μεγάλες αγορές με την κάρτα σας. 

• Αν ποτέ χάσετε την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα ή κλαπεί, αναφέρετέ το αμέσως 
στην τράπεζά σας. Θα απαλλαχτείτε από κάθε ευθύνη για τυχόν αγορές που γίνουν με 
την κάρτα από εκείνο το σημείο και πιθανότατα από τη στιγμή που εξαφανίστηκε.

Μην ψωνίζετε σ' έναν ιστότοπο 
που δεν σας ζητάει το CVV της 

κάρτας σας 
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