
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ONLINE 
ΑΓΟΡΕΣ IRIS ONLINE PAYMENTS
Τώρα με τη νέα υπηρεσία πληρωμών IRIS online 
payments, η Forever, σας προσφέρει έναν επιπλέον 
τρόπο πληρωμής για να ολοκληρώνετε τις αγορές 
σας εύκολα και με ασφάλεια. H υπηρεσία IRIS online 
payments είναι μία ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικών 
πληρωμών, για αγορές μέσω διαδικτύου/internet 
(online shopping). Οι πληρωμές γίνονται μέσω του 
e-Banking της Τράπεζας που συνεργάζεστε, με 
άμεση χρέωση του λογαριασμού που θα επιλέξετε. 
Το μόνο που κάνετε είναι να επιλέξετε:
• Τρόπο πληρωμής υπηρεσία Iris
•   Την τράπεζα της επιλογής σας και να κάνετε loggin 

στο ebanking σας

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ-ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ
Σχετικά με τους τρόπους πληρωμής σας 
ενημερώνουμε ότι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα 
γίνονται δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa, 
Mastercard.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ)
Έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε στον υπάλληλο 
της εταιρίας Courier την αξία της αγοράς, αμέσως 
με την παράδοση στο χώρο σας. Το ποσό που 
επιβαρύνεστε είναι στα 5€.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες 
φορολογικές διατάξεις τα παραστατικά πάνω από 500€ 
προς ιδιώτες (απόδειξη λιανικής) και 500€ για παραστατικά 
προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (τιμολόγιο πώλησης) 
εξοφλούνται ΜΟΝΟ με κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό 
λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής Τραπεζική 
κατάθεση θα λάβετε μήνυμα στο κινητό σας με τον 
μοναδικό κωδικό πληρωμής για την παραγγελία σας 
σε εργάσιμες ώρες λειτουργίας από 9:00 έως τις 
16:00. Συνδέεστε στο e-banking της τράπεζας που 
επιθυμείτε και μέσα από τις πληρωμές κάνετε την 
πληρωμή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
εδώ http://www.forevergr.com/dias
Ή μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας 
σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των 
Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:
Alpha Bank   
IBAN GR22 0140 1160 1160 0232 0000 689
Piraeus Bank   
IBAN GR61 0171 7270 0067 2713 5788 316

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε 
στην τράπεζα ως αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας ή τον 
κωδικό σας. Σε περίπτωση μεταφοράς από άλλη τράπεζα θα 
πρέπει να μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με email 
στο order@foreverliving.gr Όνομα Δικαιούχου: Φορεβερ 
Λιβινγκ Προντακς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
*Nα σημειωθεί ότι σε περίπτωση εμβάσματος από άλλη 
τράπεζα, η χρέωση επιβαρύνει τον καταθέτη.

www.forevergr.com/politiki


