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ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСУ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PIRAEUS ONLINE BANKING 

 

ANNEX TO THE RULES FOR SERVICING IN REMOTE SERVICE PIRAEUS ONLINE BANKING 
 

ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СЕРВІСУ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PIRAEUS ONLINE BANKING: 

 

PROCEDURE OF CONNECTION TO REMOTE SERVICE PIRAEUS ONLINE BANKING: 

Для підключення до сервісу дистанційного обслуговування Piraeus 

Online Banking (надалі – Комплекс) Клієнт або його уповноважена 

особа має: 

1. Відвідати найближче відділення Банку та повідомити 

відповідального співробітника Банку про бажання 

підключитися до Сервісу шляхом надання Заяви; 

2. Отримати у відповідального співробітнику Банку 

необхідні програмні та технічні засоби. 

3. На своєму робочому місці встановити пароль для входу в 
систему. 

Після цього, підключення до системи дистанційного обслуговування  
є завершеним. 

To be connected to remote service Piraeus Online Banking (hereinafter – 

Service) the Client or its authorized representative shall: 

 

1. visit the nearest branch office of the Bank and inform the Bank’s 

responsible employee of his/her desire to be connected to the 

Service by submitting an application; 

2. Get in a responsible employee of the Bank necessary software and 

hardware.  

3. In the workplace set a password to login. 

After the last step is over, connection of the distance service system is deemed 

completed. 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 

СЕРВІСУ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PIRAEUS 

ONLINE BANKING: 

DOCUMENTS REQUIRED FOR CONNECTION TO THE REMOTE 

SERVICE PIRAEUS ONLINE BANKING: 

 заява на підключення до сервісу дистанційного 

обслуговування Piraeus Online Banking; 

 паспорт для осіб, що мають право першого або другого 

підписів згідно картки зразків підписів; паспорт та 

довіреність для довіреної особи; 

 

 an application for connection to the remote service Piraeus Online 

Banking;  

 passports of persons having the right of the first or second 

signature according to a specimen  signature card; a 

representative’s passport and power of attorney; 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: CONTACT DETAILS: 

У разі виникнення будь-яких питань стосовно сервісу 
дистанційного обслуговування Piraeus Online Banking, Ви можете 

зв’язатися з нашими спеціалістами за наступними телефонами: 

Тел.________________ 

 

If any questions arise in connection with the remote service Piraeus 
Online Banking, please do not hesitate to contact our specialists by the phone 

numbers below: 

 

Phone________________ 

 

 


