
Αποτέλεσμα:

Το πρόβλημα:

Η λύση με 3 απλά βήματα:

Μέσα σε λίγα λεπτά απo την ολοκλήρωση της 
πληρωμής στο e-banking της τράπεζας, το ποσό που 
πληκτρολογήσατε έχει αυξήσει το πιστωτικό σας 
όριο στο σύστημα κρατήσεων και είναι διαθέσιμο για 
να εκδόσετε εισιτήρια, χωρίς καμία επιβάρυνση

Το διαθέσιμο υπόλοιπό σας για έκδοση εισιτηρίων 
έχει εξαντληθεί

 Συνδέεστε στο e-banking της τράπεζάς σας
 Επιλέγετε να κάνετε πληρωμή Minoan Lines

 (Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στις επόμενες σελίδες)

  
 

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση επιθυμείτε, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Χρημα-
τοπιστωτικού Ελέγχου της εταιρείας μας, τηλ.: 2810 399906, e-mail: creditcontrol@minoan.gr

Κερδίζετε:
• Χρόνο
• Πελάτες
• Δεν έχει κανένα κόστος
• Ασφάλεια εκτέλεσης συναλλαγής

Γιατί να το χρησιμοποιήσετε:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

€ 5920,00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

€ 0,00

Διαθεσιμότητα συναλλαγής
365 ΗΜΕΡΕΣ / ΧΡΟΝΟ

Ηλεκτρονική πληρωμή Minoan Lines
με αυτόματη αύξηση πιστωτικού ορίου

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν έχετε προμηθευτεί κωδικό ΔΙΑΣ παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το
τμήμα του Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου)

Πληκτρολογείτε τον μοναδικό κωδικό ΔΙΑΣ που έχετε προμηθευτεί από το
τμήμα του Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου



Επικοινωνία: 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση επιθυµείτε, 

µπορείτε να απευθύνεστε στο τµήµα Χρηµατοπιστωτικού Ελέγχου της εταιρείας µας, τηλ.: 2810 399906, e-mail: creditcontrol@minoan.gr.

1ο βήμα
Από το µενού στο αριστερό µέρος της οθόνης 

επιλέγετε: «Μεταφορές & Πληρωμές» και έπειτα 
κάνετε κλικ στην «Επιλογή» κάτω από το εικονί-

διο «Πληρωμή λογαριασμών & οφειλών»

3ο βήμα
Επιλέγετε τον λογαριασμό σας που επιθυμείτε να χρεωθεί. Πληκτρολογείτε τον κωδικό πληρωμής ΔΙΑΣ της επιχείρησης σας, που έχετε 

προμηθευτεί από το τμήμα Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου. Πληκτρολογείτε το ποσό που επιθυμείτε.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής 
κάνετε κλικ στην “Συνέχεια” και εφόσον 

τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά 
κάνετε κλικ στην “Επιβεβαίωση” για να 

οριστικοποιηθεί η συναλλαγή. 

Μέσα σε λίγα λεπτά η πληρωµή σας έχει 
ενηµερώσει την λογιστική σας καρτέλα. 

Σε περίπτωση που εµφανιστεί µήνυµα 
λάθους, παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι ο 
κωδικός πληρωµής ΔΙΑΣ που εισαγάγατε 

είναι σωστός, ειδάλλως επικοινωνήστε 
µε το τµήµα Χρηµατοπιστωτικού Ελέγχου 

των Μινωικών Γραµµών.

2ο βήμα
Στη λίστα που θα εµφανιστεί, επιλέξετε  “ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” και µετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή “Minoan Lines - Πληρωμές”.



Διευκρινίσεις: Για άμεση εκτέλεση της συναλλαγής, παρακαλούμε κάντε κλικ στην επιλογή “’Αμεσα”, από το μενού “Εκτέλεση Συναλλαγής”

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση επιθυμείτε, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου της 
εταιρείας μας, τηλ.: 2810 399906, e-mail: creditcontrol@minoan.gr.

1ο βήμα
Από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης 
επιλέγετε: «Πληρωμές» και έπειτα κάνετε 

κλικ στην επιλογή  «Ανά Κατηγορία».

3ο βήμα
Επιλέγετε τον λογαριασμό σας που επιθυμείτε να χρεωθεί. Πληκτρολογείτε τον κωδικό πληρωμής ΔΙΑΣ της επιχείρησης σας, 

που έχετε προμηθευτεί από το τμήμα Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου. Πληκτρολογείτε το ποσό που επιθυμείτε.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής κάνετε κλικ στην “Συνέχεια” και εφόσον τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά κάνετε κλικ στην  
“Ολοκλήρωση” για να οριστικοποιηθεί η συναλλαγή. Μέσα σε λίγα λεπτά η πληρωμή σας έχει ενημερώσει την λογιστική  σας καρτέλα.

  Σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα λάθους, 
παρακαλούμε  επιβεβαιώστε ότι ο κωδικός πληρωμής ΔΙΑΣ 

που εισάγατε είναι  σωστός, ειδάλλως επικοινωνήστε  
με το τμήμα Χρηματοπιστωτικού  Ελέγχου 

των Μινωικών Γραμμών.

2ο βήμα
Στον πίνακα με την επικεφαλίδα «Τουρισμός - Μεταφορές» επιλέγετε «Ναυτιλία» και στη λίστα που εμφανίζεται «Minoan Lines - Πληρωμές».



Διευκρινίσεις: Για άμεση εκτέλεση της 
συναλλαγής, παρακαλούμε κάντε κλικ στην 

επιλογή «Άμεση πληρωμή”

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
πληροφορία ή διευκρίνηση επιθυμείτε, μπορείτε 

να απευθύνεστε στο τμήμα Χρηματοπιστωτικού 
Ελέγχου της εταιρείας μας, τηλ.: 2810 399906, 

e-mail: creditcontrol@minoan.gr.

1ο βήμα
Επιλέγετε να κάνετε πληρωμή 

Minoan Lines. Από το Αρχικό μενού 
κάνετε κλικ στις  “Πληρωμές” και 

έπειτα στην αναζήτηση πληκτρολογείτε 
«Minoan Lines - Πληρωμές» 

3ο βήμα
Εφόσον τα στοιχεία που δώσατε είναι 
σωστά κάνετε κλικ στην “Εκτέλεση” 
για να οριστικοποιηθεί η συναλλαγή.

2ο βήμα
Πληκτρολογείτε τον κωδικό 
πληρωμής της επιχείρησης σας, 
που έχετε προμηθευτεί από το 
τμήμα Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου,  
Επιλέγετε τον λογαριασμό χρέωσης 
και  το ποσό που επιθυμείτε και 
κλικάρετε «Εκτέλεση»



Διευκρινίσεις: Για άμεση εκτέλεση της συναλλαγής, παρακαλούμε κάντε κλικ στην επιλογή “’Αμεσα με ενημέρωση”

Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση επιθυμείτε, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου 
της εταιρείας μας, τηλ.: 2810 399906, e-mail: creditcontrol@minoan.gr.

1ο βήμα
Από το Αρχικό μενού κάνετε κλικ 
στην επιλογή «ΝΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ»

2ο βήμα
Πληκτρολογείτε τον κωδικό πληρωμής 
ΔΙΑΣ της επιχείρησης σας που 
έχετε προμηθευτεί από το  τμήμα 
Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου.

Μετά την πληκτρολόγηση του κωδικού 
πληρωμής ΔΙΑΣ θα εμφανιστεί η επιλογή 
«Minoan Lines - Πληρωμές», την οποία 
θα πρέπει να επιλέξετε, κάνοντας κλικ 
στην «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ».

3ο βήμα
Επιλέγετε τον λογαριασμό χρέωσης και  πληκτρολογείτε το ποσό που επιθυμείτε. Εφόσον τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά 
επιλέγετε «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» και κάνετε κλικ στην «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ» για να οριστικοποιηθεί η συναλλαγή.


	e-payment _banks_old3
	NBG e-payment
	PIRAEUS e-payment
	ALPHA e-payment
	EUROBANK e-payment



