
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Γηα λα γίλεηε ρξήζηεο ηεο SAFECARD μεθηλήζηε θάλνληαο ηελ εγγξαθή ζαο είηε κε ην 

link εγγξαθήο είηε κε ην QR code θαη ζα κπείηε ζηε παξαθάησ ζειίδα: 

 

 

Tips:  

 Μελ μεράζεηε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ έλδεημε “Δελ είκαη ξνκπόη”.  

 Χξεζηκνπνηήζηε έλα έγθπξν email ζην νπνίν έρεηε γξήγνξε πξόζβαζε θαη 

από ηελ θηλεηή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηε. 

 



Εγγραθή Πελαηών: https://safedeals.gr/register/unioneurobank 

Σύνδεζη Πελαηών: https://safedeals.gr/login/unioneurobank 

QR code Εγγπαθήρ:  

 

Σηε ζπλέρεηα αθνύ ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία ζαο ζα ιάβεηε έλα email 

επηβεβαίσζεο από noreply@safedeals.gr πνπ ζα έρεη ηε παξαθάησ κνξθή: 

 

 

Παηήζηε ην παξαπάλσ ζύλδεζκν γηα λα επηβεβαηώζεηε όηη είζηε ν θάηνρνο ηνπ email 

θαη ακέζσο ζα έξζεη λέν email κε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο θαη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο 

ζην θηλεηό ζαο πνπ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

https://safedeals.gr/register/unioneurobank
https://safedeals.gr/login/unioneurobank
mailto:noreply@safedeals.gr


 

Εδώ ζα δείηε ηνλ αξηζκό ηεο θάξηαο ζαο, οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ ζηελ αξρηθή 

νζόλε ηνπ θηλεηνύ ζαο θαη ηξεηο επηινγέο: 

 Πξνβνιή θάξηαο (άλνηγκα από θηλεηό) 

 Εθηύπσζε θάξηαο (ζε ραξηί Α5) 

 Σύνδεζη ζηο safedeals.gr για άμεζερ online αγοπέρ 

 

https://safedeals.gr/katastimata


Αλ δηαβάδεηε ην email από ην θηλεηό ζαο κε ηελ επηινγή “Πξνβνιή Κάξηαο” 

ζα δείηε ηελ ςεθηαθή ζαο θάξηα πνπ ζα πξέπεη λα πποζθέζεηε ζηελ αξρηθή 

νζόλε ηνπ θηλεηνύ ζαο γηα λα ηελ έρεηε πάληα άκεζα δηαζέζηκε:  

 



Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηελ θάξηα ζαο ζηελ αξρηθή νζόλε ηνπ θηλεηνύ ζαο είηε 

παηώληαο ην παξαθάησ Link: 

 

Είηε αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο γηα θηλεηά Android ή iPhone 

Σςζκεςέρ Android 

 

Σςζκεςέρ IOS 

 

https://safedeals.gr/how-to-install


Μπνξείηε λα κνηξαζηείηε ηελ θάξηα κε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζαο: 

 

 

 
 

 

 

Σην ηέινο ηεο νζόλεο ζηα δεμηά ζα δείηε ηα πιεζηέζηεξα ζε εζάο θαηαζηήκαηα: 

  
 

Σην ηέινο ηεο νζόλεο ζηα αξηζηεξά ην ειεθηξνληθό ζαο πνξηνθόιη ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη όιεο νη ζπλαιιαγέο ζαο κέρξη ζήκεξα θαζώο θαη ηα safe€uros. 

 
 

 

 

 



Αο μεθηλήζνπκε ηηο αγνξέο! 

Παηώληαο Σύνδεζη από ηελ εθαξκνγή ηεο θάξηαο, ζα κπείηε ζην safedeals.gr κε ηα 

ζηνηρεία ζαο γηα άκεζεο online αγνξέο:  

 

Μπαίλνληαο ζηελ εθαξκνγή ελέγσεηε πάλσ δεμηά όηη έρεηε ζπλδεζεί. Πξέπεη λα είλαη 

εκθαλέο ην όλνκα ζαο θαη ηα δηαζέζηκα safe€uros πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζα είλαη 0.00. 

Πξνζνρή! Σε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ην όλνκα ζαο δελ έρεηε θαηαθέξεη 

ζύλδεζε. 

 

Ξεθηλήζηε ηώξα ηηο αγνξέο ζαο online αλαδεηώληαο ηα θαηάζηεκα πνπ ζαο 

ελδηαθέξεη: 

 

https://safedeals.gr/katastimata


 

Μεηαθέξεζηε ζηε επίζεκε ζειίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ επηιέμαηε θαη νινθιεξώλεηε 

ηηο αγνξέο ζαο. 

Τν ζύζηεκα έρεη θαηαγξάςεη ην link πνπ ζαο  κεηέθεξε θαη ηελ „αξία’ ηεο ζπλαιιαγήο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε θαη ζην ηέινο βιέπεηε ηα Safe€uros πνπ θεξδίζαηε ζην 

πνξηνθόιη ζαο. Θα ιάβεηε θαη αλάινγν κήλπκα ζην email ζαο. 

Τν πνξηνθόιη ζαο ζα ην δείηε παηώληαο πάλσ δεμηά ζην:  

 

 

Ήξζε ε ώξα ηεο εμαξγύξσζεο γηα λα θιείζεη ν θύθινο! 

Εθόζνλ είζηε ζπλδεδεκέλνο, ζην θεληξηθό κελνύ επηιέγεηε εμαξγύξσζε: 



 

Σηε ζπλέρεηα, εμόθιεζε ινγαξηαζκώλ (ε επηινγή ηεο εμαξγύξσζεο ζε θπζηθά 

θαηαζηήκαηα ζα είλαη εθηθηή κεηά ηε ιήμε ηνπ voucher αξρέο 2023) 

 

 

Επηιέμεηε ινγαξηαζκνύο ελέξγεηαο ή ηειεθσλίαο:  

 

Γηα παξάδεηγκα απνθαζίδεηε εμόθιεζε Cosmote θηλεηή θαη εκθαλίδεηαη παξάζπξν:  

 

 

Σπκπιεξώλεηε ηνλ θσδηθό πιεξσκήο ηνπ ινγαξηαζκνύ, επηιέγεηε ηα safe€uros πνπ 

ζέιεηε λα εμαξγπξώζεηε θαη θαηαρσξήζηε ηε ζπλαιιαγή ζαο: 



 

 

Τέινο, έξρεηαη αλάινγν κήλπκα ζην email ζαο κε απόδειξη γηα ηελ επηηπρή 

εμαξγύξσζε θαη έηζη θιείλεη ν θύθινο.  

Τα safe€uros πνπ εμαξγπξώζαηε ζα αθαηξεζνύλ από ην πνξηνθόιη ζαο.  

 

 

 

 

 


