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O κωδικός πληρωµής είναι ένας µοναδικός 20ψήφιος κωδικός που σας επιτρέπει να 
κάνετε µια πληρωµή µέσω τραπεζικής κατάθεσης ταχύτερα ή χωρίς να γνωρίζετε το 
IBAN του κατόχου του λογαριασµού.  
 
Στο καλάθι σας κάτω από τον τρόπο αποστολής αναγράφεται ο 20ψήφιος Κωδικός 
Πληρωµής RF, µε τη µορφή RF0000000000000000xxxx. 
 
Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πληρώσετε το ποσό που επιθυµείτε σε όποια 
τράπεζα τηρείτε λογαριασµό. 
 
Το µόνο που χρειάζεται είναι, στην κατηγορία "πληρωµές" , να επιλέξετε την εταιρία 
µας “ΚΟΜΙΝΗΣ Α.Ε.”  και να συµπληρώσετε τον 20ψήφιο Κωδικό Πληρωµής κατά 
την πληρωµή σας, µέσω e-banking.  
  
Για να δείτε βήµα προς βήµα τη διαδικασία σε κάθε τράπεζα ηλεκτρονικά βρείτε 
παρακάτω την τράπεζα που επιθυµείτε: 
 

§ Eurobank 
§ Εθνική Τράπεζα 
§ Alpha Bank 
§ Πειραιώς 
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Eurobank: 

1. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας στη σελίδα web-banking της Eurobank για να 
συνδεθείτε στον web-banking λογαριασµό σας.  

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασµού σας επιλέξτε 'Νέα Συναλλαγή'.  

 

 3. Κατόπιν πληκτρολογήστε στο πεδίο µε τον µεγεθυντικό φακό τον Κωδικό 
Ηλεκτρονικής Πληρωµής RF και αφού βγει η επωνυµία µας Κοµίνης ΑΕ πατήστε 
“ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ”. 
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4. Στη συνέχεια επιλέγετε το λογαριασµό χρέωσης, συµπληρώνετε το ποσό 
πληρωµής, ελέγχετε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωµής και 
επιλέγετε "Συνέχεια” για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. 
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Εθνική Τράπεζα: 
1. Εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης σας στη σελίδα web-banking της Εθνικής για να 
συνδεθείτε στον web-banking λογαριασµό σας. 
 
2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασµού σας επιλέξτε 'Μεταφορές & 
Πληρωµές' και "Πληρωµή Λογαριασµών & Οφειλών". 

 

 

 

4. Στο πεδίο αναζήτησης γράψτε "ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΕ". Με τα πρώτα γράµµατα που θα 
καταχωρίσετε θα εµφανιστεί σαν επιλογή.  
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5. Στη συνέχεια αφού επιλέξετε το λογαριασµό χρέωσης, τον Κωδικό Ηλεκτρονικής 
Πληρωµής, καθώς επίσης και το ποσό πληρωµής, πατήστε "Συνέχεια” για να 
ολοκληρώσετε την διαδικασία. 
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Alpha Bank: 
1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web-banking της Alpha Bank για να 
συνδεθείτε στον web-banking λογαριασµό σας. 
 

 
2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασµού σας, επιλέξτε "Πληρωµές” και στη 
συνέχεια στη γρήγορη αναζήτηση  γράφετε "ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΕ”, όπως φαίνεται 
παρακάτω. 
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3. Στη φόρµα που εµφανίζεται, επιλέξτε τον λογαριασµό από τον οποίο θα κάνετε την 
πληρωµή και στη συνέχεια συµπληρώστε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωµής και 
το ποσό πληρωµής. 

 

 

4. Ελέγξτε τα στοιχεία τα οποία συµπληρώσατε και εφόσον είναι σωστά πατήστε 
”Εκτέλεση” για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 
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Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web-banking της Τράπεζας Πειραιώς για να 
συνδεθείτε στον web-banking λογαριασµό σας. 

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασµού σας επιλέξτε "Πληρωµές” και στη 
συνέχεια Ενιαία Συναλλαγή Πληρωµής (RF). 

 

3. Στη συνέχεια διαλέγετε αν θέλετε να πληρώσετε από τον τραπεζικό σας 
λογαριασµό ή από κάρτα. Επιλέγετε λογαριασµό χρέωσης, πληκτρολογείτε 
τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωµής καθώς επίσης και το ποσό πληρωµής και 
επιλέγετε "Συνέχεια”. 
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4. Στην «Επιβεβαίωση» σας εµφανίζει τον λογαριασµό που έχετε επιλέξει, τα 
στοιχεία της εταιρίας µας, καθώς και το ποσό που θα µεταφερθεί. Αν είναι σωστά 
πατήστε "Ολοκλήρωση” για να προχωρήσετε στην πληρωµή. 

 

 


