
 
 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
 
Βήμα 1: Παραδίδεται ένας φάκελος στον οποίον περιέχονται 

1. Φυλλάδιο Microemporio RMS 

2. Φυλλάδιο Elio PoSS 

3. Φυλλάδιο Link4all 

4. Φυλλάδιο  i-bank Simple Pay Spot 

5. Σύμβαση Τριμερής Σημείου 

6. Δελτίο Τύπου Εθνικής Τράπεζας 

7. Δείγμα αυτοκόλλητου i-bank                             

8. Δείγμα καρτελίνα i-bank 

9. Φυλλάδιο Ενημερωτικό Εθνικής Τράπεζας  

10. Ενημερωτικό με παραδείγματα και οφέλη        

Βήμα 2:  Ο συνεργάτης εξηγεί την ευκαιρία, τα οφέλη και επικεντρώνεται στα εξής σημεία: 
1. Όλη η διαδικασία τελεί υπό την έγκριση της κανονιστικής αρχής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι 

διευρύνονται οι τομείς στους οποίους το Σημείο Πληρωμών μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως κατάστημα 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

2. Για το λόγο αυτό έγινε και η επιλογή του συγκεκριμένου εξοπλισμού,  προκειμένου μέσω αυτού να είναι εφικτές όχι 

απλά οι  διενεργούμενες σήμερα πληρωμές, αλλά και αυτές που θα ενταχθούν σύντομα καθόσον  οποιοσδήποτε 

άλλος συνήθης εξοπλισμός, όπως ένα EFTPOS θα ήταν αδύνατον να τις εξυπηρετήσει. 

3. Το κάθε σημείο επιλέγεται με βάση γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια διασφαλίζοντας  ζωτική αγορά 

ανάπτυξης για το κάθε σημείο. 

4. Σύντομα θα ανακοινωθούν κίνητρα για τους καταναλωτές προκειμένου να επιλέγουν την συγκεκριμένη υπηρεσία, 

όπως κλήρωση και δωρεάν εξόφληση λογαριασμών, παροχή δωρεάν εξαμηνιαίας διάρκειας ασφάλειας αυτοκινήτου 

ή σπιτιού κ.λπ. 

5. Συζητείται να ενταχθούν οι συνεργάτες και τα σημεία στην διαδικασία της δυνατότητας που δίνει η Εθνική Τράπεζα 

στο πρόγραμμα καρτών «πόντοι από παντού». Με αυτό τον τρόπο  ο μεν Συνεργάτης θα συγκεντρώνει πόντους 

εντάσσοντας σημεία στην υπηρεσία και στη συνέχεια σύμφωνα με την απόδοση των πελατών του μέσα από την 

κίνηση του λογαριασμού τους, τα δε σημεία από την παραγωγικότητα της υπηρεσίας.  

6. Η υπηρεσία και τα σημεία θα διαφημίζονται μέσα από ειδικά προγράμματα προβολής της Εθνικής Τράπεζας. 

7. Η RBS δημιουργεί τμήμα που θα ασχολείται μόνο με την εξασφάλιση συνεργασιών μέσω της υπηρεσίας Link4all e-

Business, προκειμένου να προσφέρει στα σημεία πληρωμών νέα υπηρεσίες σημαντικά αποδοτικές και όλα αυτά 

μέσα από τον ίδιο εξοπλισμό χωρίς πρόσθετο κόστος. 

8. Τέλος ο ίδιος εξοπλισμός είναι και ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης του καταστήματος και παροχής προηγμένων 

λειτουργιών προσέλκυσης πελατών, ενώ οι υπηρεσίες του Link4all παρέχουν σημαντικές δυνατότητες 

απομακρυσμένου ελέγχου του καταστήματος στον επαγγελματία και του εξασφαλίζουν ελευθερία 

κινήσεων,  εξοικονομώντας ταυτόχρονα για λογαριασμό του πολύτιμο παραγωγικό και προσωπικό χρόνο. 

Βήμα 3:  Ο συνεργάτης εξηγεί την όλη διαδικασία που έχει ως εξής: 
1.  Συμπληρώνεται ή αίτηση, υπογράφεται και αποστέλλεται στην RBS με FAX ή σκαναρισμένη με email. Εναλλακτικά ή 

ίδια η αίτηση υπάρχει και στο site της RBS,  συμπληρώνεται  και αντί υπογραφής τσεκάρεται το σημείο που λέει 

συμφωνώ και υποβάλλεται.   

2. Εντός των επόμενων λίγων ωρών, η αίτηση επιστρέφεται με fax ή mail, αν υπάρχει δυνατότητα, συμπληρωμένη με 

τον αριθμό έγκρισης και την ημερομηνία. Ανεξάρτητα της δυνατότητας αυτής αποστέλλεται και στο email ή στο FAX 

του Συνεργάτη και ο αριθμός έγκρισης με μήνυμα στο κινητό του πελάτη. Ταυτόχρονα στην ειδική σελίδα του site, 

αναρτάται και η έγκριση του πελάτη με τον χαρακτηρισμό «υπό ένταξη», την οποία μπορεί να δει χρησιμοποιώντας 

ως κωδικό πρόσβασης το Α.Φ.Μ. του. 

3. Μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες ο Συνεργάτης πρέπει να επιμεληθεί να μας έρθει ένα αντίγραφο υπογεγραμμένο από 

αυτόν και τον πελάτη 

4. Μέσα στις επόμενες 6-8 ημέρες πρέπει να λάβουμε την προκαταβολή και την παραγγελία, την οποία επιβεβαιώνουμε 

και δίνουμε χρόνο παράδοσης, αλλάζοντας ταυτόχρονα στο site και την κατάσταση σε «διαδικασία ενεργοποίησης». 



Την επιβεβαίωση της παραγγελίας την στέλνουμε στο Συνεργάτη με email και στον πελάτη αν διαθέτει, αν όχι την 

στέλνουμε με ένα σύντομο sms.  

5. Μια εβδομάδα πριν στείλουμε τον εξοπλισμό, ενημερώνουμε το συνεργάτη να μας καταβάλει την εξόφληση για να 

τον στείλουμε. Εφόσον αυτό συμβεί, τον στέλνουμε μαζί με  την σύμβαση υπογεγραμμένη από εμάς. 

6. Μέχρι και την ημέρα της εγκατάστασης και πριν ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες, ο πελάτης πρέπει να μας έχει 

καταβάλει την συνδρομή και να υπογράψει μαζί με τον συνεργάτη την σύμβαση. Ένα αντίγραφο κρατάει ο καθένας 

τους και ένα στέλνουν σε εμάς. 

 


