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Εγγραφή χρήστη στο i-bank Pay Spot 
 

 

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του προγράμματος στον υπολογιστή σας, κάνετε διπλό κλικ 

στο εικονίδιο της εφαρμογής εξόφλησης λογαριασμών ΣΕΠΠΠ και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

 

Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη (pXXXXXX – εξαψήφιος ΟΠΑΠ) και τον κωδικό σας, θα 

πατήσετε επάνω στο κουμπί «Σύνδεση». Η εφαρμογή θα θελήσει να αντιστοιχίσει τον υπολογιστή 

σας με τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό όψεως που διαθέτετε: 



 

Πατώντας στο κουμπί «Εγγραφή» μεταφέρεστε στο portal i-bank Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας 

https://ibankpay.nbg.gr/tppportal/: 

 

 

Στα πεδία «Κωδικός Χρήστη» και «Μυστικός κωδικός», πληκτρολογείτε τα στοιχεία που σας 

έχουν δοθεί από το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας με την οποία συνεργάζεστε, προκειμένου να 

συνδεθείτε. 

https://ibankpay.nbg.gr/tppportal/


Κατόπιν, κάνετε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση Τερματικών i-bank Pay Spot» 

 

 

Κάτω-δεξιά κάνετε κλικ επάνω στο «+», ώστε να δηλώσετε ότι θέλετε να αντιστοιχίσετε τον 

υπολογιστή σας (σημείο είσπραξης) με τον ειδικό λογαριασμό όψεως: 

 

 

 

 

 



Στην περιοχή «αριθμός τερματικού» αντιγράφετε το αλφαριθμητικό που σας εμφάνισε 

προηγουμένως η εφαρμογή.  

Στην περιοχή «Φιλική ονομασία τερματικού» συμπληρώνετε ένα όνομα της επιλογής σας για το 

συγκεκριμένο τερματικό (σημείο είσπραξης). 

 Στην περιοχή «Λογαριασμός Χρέωσης.» επιλέγετε τον ειδικό λογαριασμό όψεως που έχετε 

συνδεδεμένο. 

Στην περιοχή «Κατάστημα» συμπληρώνετε την επωνυμία σας  

 

 

Τσεκάρετε την επιλογή ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους της υπηρεσίας και πατάτε το 

κουμπί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ». Θα εμφανιστεί ένα νέο πεδίο, για να εισάγετε έναν κωδικό από τη συσκευή 

iCode ή από το SMS στο κινητό που έχετε συνδέσει με το internet banking. 

 

 

 

 

 

 



Πατώντας το κουμπί «ΕΚΤΕΛΕΣΗ» ολοκληρώνετε επιτυχώς την ταυτοποίησή σας με την Εθνική 

Τράπεζα και τώρα αντιγράφετε τον «κωδικό τερματικού», που εμφανίζεται στο γκρίζο πεδίο. 

 

 

Επιστρέφετε τώρα στην εφαρμογή και κάνετε κλικ στην επιλογή «Επιβεβαίωση Εγγραφής»: 

 

 

Στα πεδία που θα εμφανιστούν, κάνετε επικόλληση του κωδικού που αντιγράψατε προηγουμένως 

και πατάτε το κουμπί «ΟΚ»: 



 

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η διαδικασία της πιστοποίησής σας και είναι πλέον δυνατή η 

είσοδος στην εφαρμογή! 

 


