Office of the Registrar
Γραφείο Εγγραφών
reg@euc.ac.cy

STUDENT PAYMENTS
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Students are kindly requested to use one of the following methods for paying their fees at the University.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθούν μια από τις παρακάτω ενδεδειγμένες μεθόδους πληρωμών προς το Πανεπιστήμιο.
1. ON-LINE www.jccsmart.com / Μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com


Επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com / Visit the website www.jccsmart.com



Επιλογή του εικονιδίου ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / Select the ENGLISH button on the top right and then POPULAR
CATEGORIES



Επιλογή του εικονιδίου Δίδακτρα/ Select Academic & Tuition fees



Επιλογή του εικονιδίου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου/ Select European University Cyprus



Επιλογή του είδους του λογαριασμού για πληρωμή (Πληρωμή Διδάκτρων ή Έξοδα Διαμονής)/ Select the payment account:
Tuition & Fees or Housing Fees
 Ο κάθε καινούργιος χρήστης θα πρέπει κάνει μια απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα (ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ)./ Every new
user has to make a simple registration at the webpage (NEW CUSTOMER)
 Εάν υπάρχει ήδη υφιστάμενος λογαριασμός απλά πρέπει να δοθεί η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου (e-mail) και ο
κωδικός πρόσβασης (Password)./ If you already have an account just log on and proceed with the card
information.



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: δίδεται ο αριθμός εγγραφής του φοιτητή (registration number), ονοματεπώνυμο και ποσό πληρωμής/
EXISTING STUDENTS: Enter the student’s Registration Number, Full Name and Amount to be deposited.



ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: δίδεται ο αριθμός αναφοράς του φοιτητή (reference number) – σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός
τότε να δηλωθεί ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή, ονοματεπώνυμο και ποσό πληρωμής/ NEW STUDENTS: Enter the student’s
Reference Number (if not known, then enter the student’s ID Card Number), Full Name and Amount to be deposited.

2. HELLENIC BANK – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
A/c Number:
IBAN:
SWIFT:

121-01-030320-01
CY73005001210001210103032001
HEBACY2N

3. BANK OF CYPRUS – ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
A/c Number

0136-11-007463

IBAN:

CY39002001360000001100746300

SWIFT:

BCYPCY2N

NOTE: Always quote your Registration Number and Name when making the payment. In the case that you do not know the Registration Number (New
Student) please quote the Reference number listed on acceptance letter.
For better and faster service please send by fax the payment receipt at 00357-22-662051 or by e-mail at reg@euc.ac.cy
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι απαραίτητη η δήλωση του αριθμού εγγραφής (Registration Number) και του ονόματος του φοιτητή/ φοιτήτριας κατά την πληρωμή.
Στην περίπτωση που πρόκειται για νέο φοιτητή/τρια να αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς (reference no – αναγράφεται στην επιστολή αποδοχής
εισδοχής στο Πανεπιστήμιο).
Επίσης για καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση παρακαλείσθε να στείλετε αμέσως μετά την πληρωμή σας με e-mail στο reg@euc.ac.cy ή με φαξ
στο 00357-22-662051 ή στο 00357-22-713172 το έντυπο της κατάθεσης πληρωμής με τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας.
For any inquiries in regards to payments please e-mail us at reg@euc.ac.cy or call us at 00357-22-713000 & 00357-22-713-001 ∙
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις πληρωμές παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας reg@euc.ac.cy ή
στα τηλέφωνα 00357-22-713-000 & 00357-22-713-001 ∙ www.euc.ac.cy

