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Κατηγορία:  

Διαδικτυακές συναλλαγές  

Υποκατηγορία:   

Τραπεζικές διαδικτυακές συναλλαγές 

Περιγραφή Δραστηριότητας:  

Στο μάθημα αυτό θα δούμε πως μπορούμε 

με τη χρήση της ηλεκτρονικής τράπεζας να 

παρακολουθούμε το ιστορικό κινήσεων του 

λογαριασμού μας.  

ΜΑΘΗΜΑ 2 

Στόχοι (τι θα μάθουμε) : 

Να παρακολουθούμε τις κινήσεις 

του λογαριασμού μας. 
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Ψηφιακές δεξιότητες :  

 Επικοινωνία και συνεργασία. 

 Εμπλοκή σε θέματα ψηφιακής            

πολιτότητας, μέσω των ψηφιακών    

τεχνολογιών. 

Τι θα χρειαστούμε;  

Η/Υ φορητό ή μη είτε «έξυπνη»          

συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο 

(π.χ. Chrome). 

Κωδικό χρήστη και μυστικό κωδικό    

πρόσβασης στην ηλεκτρονική            

τράπεζα. 

Ακροατήριο: Ενήλικες 

Χρονική Διάρκεια: 15 λεπτά  
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Επίπεδο Δυσκολίας: 

 

 

 

 1     2     3        4        5     

Παρόμοιου τύπου εφαρμογές στην Κύπρο :  

 

 Hellenic web Banking  

    

 Digital Banking Astro Bank  

  

 i-Banking Συνεργατική Τράπεζα                           
Κύπρου 
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Ασφαλής χρήση διαδικτύου  

 Φυλάσσουμε τους κωδικούς μας σε ασφαλή 

χώρο. 

 Δε δίνουμε τους κωδικούς μας σε αγνώστους. 

 Δεν επιτρέπουμε στο λογισμικό πλοήγησης στο 

διαδίκτυο της συσκευής μας να απομνημονεύει 

τους κωδικούς μας. 

 Αν παρατηρήσουμε στην κίνηση του              

λογαριασμού μας πράξεις που δεν έγιναν από 

εμάς επικοινωνούμε άμεσα με την τράπεζά 

μας. 

 Δε δίνουμε ποτέ σε αγνώστους τον αριθμό του 

τραπεζικού μας λογαριασμού!  
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Παρακολούθηση ιστορικού κινήσεων του τραπεζικού 

μας λογαριασμού μέσω της ηλεκτρονικής τράπεζας 
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 Μπορούμε να δούμε το ιστορικό κινήσεων του      

τραπεζικού μας λογαριασμού:    

 Μέσω του κεντρικού μενού επιλογών επιλέγω 

STATEMENTS. 

 Μέσω του Μενού στα δεξιά της σελίδας.   

Πατούμε μέσω του κεντρικού μενού στην     

επιλογή STATEMENTS .  

Στη λίστα αναδίπλωσης που ανοίγει επιλέγουμε 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, όπως φαίνεται στη           

διπλανή εικόνα:  



 

Στην οθόνη που εμφανίζεται βλέπουμε τις βασικές 

πληροφορίες για έναν από τους λογαριασμούς 

μας: 
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Για παρακολούθηση άλλου λογαριασμού ανοίγουμε τη 

λίστα αναδίπλωσης με τους λογαριασμούς μας και       

επιλέγουμε αυτόν που θέλουμε να παρακολουθήσουμε, 

όπως δείχνει η πιο κάτω εικόνα: 
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Επιλέγουμε Submit, για να εμφανιστεί στην οθόνη 

μας η κίνηση του λογαριασμού μας, για την περίοδο 

που έχουμε επιλέξει για να ελέγξουμε.  
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Στη συνέχεια επιλέγουμε την περίοδο               

παρακολούθησης: 

 είτε άλλη περίοδο επιλέγοντας  συγκεκριμένες     

ημερομηνίες (από – μέχρι):  

 είτε με προεπιλεγμένες      

περιόδους (π.χ. τελευταίες 

30 μέρες)  

 



ΣΤΟΧΟΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μπορώ να εντοπίζω μέσω των μενού 

επιλογών μου την επιλογή για ιστορικό 

κινήσεων; 

  

Μπορώ να επιλέγω λογαριασμό από 

τη λίστα λογαριασμών μου; 

  

Μπορώ να επιλέγω προκαθορισμένη 

περίοδο, για την οποία επιθυμώ να δω 

το ιστορικό κινήσεων; 

  

Μπορώ να καταχωρώ συγκεκριμένη 

περίοδο (από – μέχρι) για την οποία  

επιθυμώ να δω το ιστορικό κινήσεων;  

  

Μπορώ να εμφανίζω στην οθόνη το 

ι στορ ι κό  των  κ ιν ήσεων  του                

λογαριασμού μου; 

  

Μπορώ να εκτυπώνω στον εκτυπωτή 

το ιστορικό των κινήσεων του           

λογαριασμού μου; 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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