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1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://trust.jcc.com.cy/boc-users/ (η οποία ανήκει στην JCC Payment Systems Ltd 
- JCC Τrust Portal), και δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό καταχωρώντας τα προσωπικά σας 
στοιχεία. 

 
 

2. Αφού ολοκληρώστε την εγγραφή σας θα λάβετε μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου όπου θα 
πρέπει να ενεργοποιήσετε/επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. 
 

3. Επισκεφτείτε, ξανά, την ιστοσελίδα https://trust.jcc.com.cy/boc-users/, όπου καταχωρώντας τους προσωπικούς 
σας κωδικούς μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού για ηλεκτρονική υπογραφή (μέσω 
της επιλογής ‘View My Certificate Applications’, και στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο πιστοποιητικού που 
επιθυμείτε να εκδώσετε. Αφού επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας και αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις, 
να ολοκληρώστε την αίτηση σας. Τονίζεται ότι τα στοιχεία της αίτησης όπως π.χ. το όνομα σας κλπ πρέπει να 
είναι ακριβώς όπως αναφέρονται στην ταυτότητα σας. 
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4. Επιλέγοντας “Certificate Application PDF Download”, στην συνέχεια πρέπει να εκτυπώσετε την αίτηση σε 

έντυπη μορφή. 
 

 
 

5. Επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου για να παραδώσετε την υπογραμμένη αίτηση 
σας και για την πληρωμή του κόστους έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής. Θα 
πρέπει να έχετε μαζί σας και την ταυτότητα σας καθώς πρέπει να ληφθεί αντίγραφο της για σκοπούς 
ταυτοποίησής. 
 

6. Αφού παραδώσετε στην Τράπεζα τα πιο πάνω, θα αξιολογηθεί η ορθότητα της αίτησης τόσο από Λειτουργό της 
Τράπεζας όσο και από Λειτουργό της JCC Payment Systems Ltd. Στην συνέχεια θα λάβετε σχετική ενημέρωση 
(μέσω SMS και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την εξέλιξη της αίτησης σας (Έγκριση ή Απόρριψη κλπ). 

 
7. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης σας,  θα λάβετε σχετική ενημέρωση (μέσω SMS και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) όπου ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο (link) θα πρέπει να εισέλθετε στο JCC Τrust Portal για 
να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση/εγγραφή του ψηφιακού πιστοποιητικού σας ακολουθώντας τον Οδηγό 
Χρήσης που είναι διαθέσιμος στο JCC Τrust Portal. 

 

Σημείωση: 

 
Για τον τρόπο υπογραφής εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στον οδηγό χρήσης 
(‘Πως να υπογράψετε το έγγραφο σας’) στην ιστοσελίδα της JCC Payment Systems Ltd https://www.jcc.com.cy/jcc-
secure/jcc-digital-trust-services/ 
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