ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σας πληροφορούμε ότι μπορείτε να πληρώσετε τα δίδακτρά σας μέσω των πιο κάτω
μεθόδων πληρωμής, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τον Φοιτητικό σας
Αριθμό (U…Ν….) ή τον Αριθμό Αναφοράς [(Α.Ν.) δηλαδή τον αριθμό που αναγράφεται
στο ‘Πιστοποιητικό Εισδοχής’ που σας έχει αποσταλεί και ο οποίος είναι ο προσωρινός σας
αριθμός, μέχρι την έκδοση του μόνιμου φοιτητικού σας αριθμού].
Η πιο πάνω διαδικασία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ έτσι ώστε να μπορεί το λογιστήριο του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας να καταχωρεί το ποσό που πληρώνετε στον προσωπικό σας
φοιτητικό λογαριασμό, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη και καθυστερήσεις.
Οι μέθοδοι πληρωμής έχουν ως εξής:
Α. Μέσω του διαδικτύου, με οποιαδήποτε κάρτα, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της
JCCSmart. Η μέθοδος αυτή, η οποία συστήνεται από το Πανεπιστήμιο, είναι η πιο γρήγορη
μέθοδος πληρωμής. Δηλαδή, πληρωμές που γίνονται μέσω της Jccsmart, πιστώνονται στο
λογαριασμό σας την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.
Επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com
Επιλογή "Κατηγορίες"
Επιλογή εικονιδίου "Δίδακτρα"
Επιλογή εικονιδίου "Πανεπιστήμιο Λευκωσίας"
Επιλογή του μηνύματος που εμφανίζετε με πράσινα γράμματα "Πατήστε εδώ για να
προχωρήσετε με την πληρωμή του λογαριασμού"
6. Συμπληρώστε το JCCSmart e-mail και το password σας
7. Συμπληρώστε τον Φοιτητικό σας Αριθμό (U…Ν….) ή τον προσωρινό Αριθμό
Αναφοράς σας (Α…Ν….), το ονοματεπώνυμο σας και το ποσό που θέλετε να
πληρώσετε.
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Β. Με τραπεζική μεταφορά/κατάθεση χρημάτων στον πιο κάτω λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EDEX - Educational Excellence Corporation Ltd
A/c No.: 5794-064619-041
IBAN: GR82 0172 7940 0057 9406 4619 041
Swift Code: PIRBGRAA
Με τη μέθοδο αυτή είναι πολύ σημαντικό όπως στα «Στοιχεία Πληρωμής»
συμπληρώσετε τον Φοιτητικό σας Αριθμό (U…Ν….) ή τον προσωρινό Αριθμό
Αναφοράς σας (Α…Ν….), και το ονοματεπώνυμο σας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι, σε περίπτωση που παραλείψετε τη συμπλήρωση των πιο
πάνω πληροφοριών, ο φοιτητικός σας λογαριασμός ΔΕΝ θα μπορέσει να ενημερωθεί
με την πληρωμή που έχετε κάνει.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση προπληρωμής ολόκληρου του
ποσού των διδάκτρων του εξαμήνου ή του προγράμματος (πριν από τη λήξη
της περιόδου προσθαφαίρεσης μαθημάτων) θα λαμβάνετε μείωση ύψους 4% στο
αντίστοιχο κόστος διδάκτρων.

