
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ RF ΚΩΔΙΚΟΥ  

Με γνώμονα την άμεση και εύκολη εξυπηρέτησή σας προχωράμε στην νέα εποχή πληρωμών 
με τη χρήση RF κωδικών πληρωμής.  

Μπορείτε πλέον να εξοφλήσετε την παραγγελία σας από οποιαδήποτε τράπεζα διαθέτετε 
λογαριασμό με την χρήση του μοναδικού RF κωδικού σας. Με αυτό τον τρόπο πληρωμής 
αποφεύγετε τυχόν διατραπεζικά έξοδα, δεν χρειάζεται να μας αποστείλετε αποδεικτικό 
πληρωμής, δεν χρειάζεται να τοποθετείτε εκ νέου στοιχεία και αιτιολογίες πληρωμής όπως 
επίσης η συναλλαγή σας φαίνεται άμεσα στα συστήματα μας. Ως εκ τούτου η παραγγελία σας 
εκτελείται με προτεραιότητα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην 
εύρεση του RF κωδικού σας ή έχετε μόλις εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας επικοινωνήστε με το 
τμήμα πωλήσεων εργάσιμες ώρες και ημέρες για την άμεση εξυπηρέτησή σας. 

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες με εικόνες :  

1) Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος πελάτης μας, βρείτε τον μοναδικό RF κωδικό σας κάτω από 
τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο πεδίο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» κατά την προβολή 
του καλαθιού αγοράς 

 

  

 Ή στο αυτοματοποιημένο e-mail που λαμβάνετε στις παραγγελίες στις οποίες έχετε επιλέξει τον 
εν λόγω τρόπο πληρωμής 



 

 

2) Aν λαμβάνετε από εμάς προτιμολόγιο για κάποια αγορά προϊόντων ή υπηρεσίας βρείτε 
τον rf κωδικό σας κάτω αριστερά στο pdf που σας στέλνουμε. 

 

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος πελάτης ή έχετε μόλις εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας επικοινωνήστε 
με το τμήμα πωλήσεων εργάσιμες ώρες και ημέρες για την άμεση εξυπηρέτησή σας για την 
απόκτηση του μοναδικού rf κωδικού που αφορά σε εσάς ή την επιχείρησή σας. 



Σε όποια τράπεζα διαθέτετε λογαριασμό μεταβαίνετε στις ΠΛΗΡΩΜΕΣ και όχι στις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 
αναζητάτε την XPATIT ως «φορέα» και πληκτρολογείτε τον RF κωδικό σας για να 
πραγματοποιήσετε τις πληρωμές σας. 

Αναλυτικά :  

Alpha bank  

Κάντε login στο e-banking με τα στοιχεία σας και επιλέξτε Πληρωμές και στο πεδίο αναζήτησης 
που θα εμφανιστεί γράψτε Xpatit. 

 
Στο επόμενο βήμα επιλέξτε τον λογαριασμό που θα πιστωθεί και στο πεδίο Κωδικός Πληρωμής 
εισάγετε τον rf κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί σε εσάς ή την επιχείρησή σας. Εισάγετε το 
ποσό πληρωμής και ολοκληρώστε τη συναλλαγή σας με βάση τους κανόνες ασφαλείας της 
τράπεζά σας.  

 



Eurobank  

Κάντε login στο e-banking με τα στοιχεία σας και επιλέξτε Νέα Συναλλαγή και στο πεδίο 
αναζήτησης που θα εμφανιστεί εισάγετε τον rf κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί σε εσάς ή την 
επιχείρησή σας, είτε πληκτρολογήστε Xpatit για να εμφανιστεί η εταιρεία μας και εν συνεχεία 
κάνετε κλικ στο κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ.  

 

 
 
 



Στο επόμενο βήμα επιλέξτε τον λογαριασμό που θα πιστωθεί και στο πεδίο Κωδικός Πληρωμής 
εισάγετε τον rf κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί σε εσάς ή την επιχείρησή σας. Εισάγετε το 
ποσό πληρωμής και ολοκληρώστε τη συναλλαγή σας με βάση τους κανόνες ασφαλείας της 
τράπεζά σας.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εθνική  

Κάντε login στο e-banking με τα στοιχεία σας και επιλέξτε Μεταφορές και Πληρωμές > Πληρωμή 
λογαριασμών και οφειλών. Στο πεδίο αναζήτησης που θα εμφανιστεί γράψτε Xpatit. 

 

Στο επόμενο βήμα επιλέξτε τον λογαριασμό που θα πιστωθεί και στο πεδίο Κωδικός Πληρωμής 
εισάγετε τον rf κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί σε εσάς ή την επιχείρησή σας. Εισάγετε το 
ποσό πληρωμής και ολοκληρώστε τη συναλλαγή σας με βάση τους κανόνες ασφαλείας της 
τράπεζά σας.  

 



Τράπεζα Πειραιώς 

Κάντε login στο e-banking με τα στοιχεία σας και από το βασικό οριζόντιο μενού επιλέξτε 
Πληρωμές > Ανά κατηγορία (ή αλφαβητικά) και στο πεδίο αναζήτησης γράψτε Xpatit. 

 

Στο επόμενο βήμα επιλέξτε τον λογαριασμό που θα πιστωθεί και στο πεδίο Κωδικός Πληρωμής 
εισάγετε τον rf κωδικό πληρωμής που αντιστοιχεί σε εσάς ή την επιχείρησή σας. Εισάγετε το 
ποσό πληρωμής και ολοκληρώστε τη συναλλαγή σας με βάση τους κανόνες ασφαλείας της 
τράπεζά σας.  

 

Θυμηθείτε :  

Με αυτό τον τρόπο πληρωμής αποφεύγετε τυχόν διατραπεζικά έξοδα, δεν χρειάζεται να μας 
αποστείλετε αποδεικτικό πληρωμής, δεν χρειάζεται να τοποθετείτε εκ νέου στοιχεία και 
αιτιολογίες πληρωμής και η συναλλαγή σας φαίνεται άμεσα στα συστήματα μας. Ως εκ τούτου η 
παραγγελία σας εκτελείται με προτεραιότητα. 


