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PRESS RELEASE 

 

Bazaar supermarkets become ATM’s enabling deposits and 
withdrawals 

viafintech introduces CASH26 in Greece  

 

Berlin / Athens, 30.03.2021 - After introducing its product viacash on the Greek 
market, partnering with Bazaar supermarkets, viafintech introduces the first 
digital banking partner N26. viafintech’s deposit and withdrawal service 
viacash is integrated as a whitelabel solution in the N26 app and branded as 
CASH26. The integration of viacash in the N26 app has been launched in other 
markets like Germany, Austria and Italy before and has gained popularity ever 
since. 

Customers of N26 can use the nationally widespread 110 stores of Bazaar as an 
ATM for both deposits and withdrawals. To trigger a transaction, customers 
can create a barcode of the amount they want to deposit or withdraw directly in 
the N26 app on their mobile phone. The validation of the amount will result in 
the creation of a barcode which the customer then has to present at the 
checkout. The barcode number will be typed in or scanned like any other 
product available for purchase and the amount will be cashed in or out. Unlike 
withdrawing from an ATM, withdrawing with viacash is free of charge for all 
N26 customers. 

Bazaar supermarkets, one of the biggest retailers in Greece and operating for 
more than 25 years, exclusively offer the digital feature to enable their 
customers to save time: “Deposits and withdrawals can now be done while 
grocery shopping. The extra trip to the ATM is not necessary anymore. 
Regarding the fact that the number of ATMs has decreased by almost 40% in 10 
years, while still 1 of 2 employees receive part of their salary in cash, makes 
this alternative new approach of handling one’s basic banking needs 
indispensable.” says Antonios Peppas, General Manager Greece at viafintech. 

"The launch of CASH26 in Greece is part of our main goal: making the banking 
experience easy and practical for all the Greek customers, offering high added 
value services developed together with local partners" comments Andrea Isola, 
General Manager South East Europe of N26, “If it’s true that there is a growing 
preference for cashless payments, Greek users are still very tied to cash. That's 
why we are proud to be the first mobile bank to launch CASH26 in Greece, 
following our philosophy of making the deposit and withdrawal experience 
even more comfortable and fast" concludes Andrea Isola. 

The CFO of Bazaar supermarkets Mr. Spyros Petsalis is positive about the 
development of the partnership with viafintech, “Being the the first Greek 
company to implement the viacash product made us particularly proud. But 
now, having the first substantial banking partner on board, the cooperation will 
show its real strength: Offering a value-added service that all our customers 
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will enjoy as it makes their everyday life easier and enhance their shopping 
experience at the Bazaar supermarkets.” 

In order to promote the cooperation of viafintech, N26 and Bazaar, there will be 
a special offer during the launch: Once N26 customers deposit or withdraw 
money with CASH26 at a Bazaar’s store, they will receive a receipt with a 5% 
discount to be used immediately or for their next purchase. 

 

About viafintech (former Cash Payment Solutions GmbH)  

viafintech digitally connects retailers, corporations and consumers through its platform 
to offer digital financial and value-added services. Our powerful API connects 
corporations with more than 20,000 retail partner stores in Europe such as REWE, 
Rossmann, PENNY, BILLA, SBB, PAM and dm and ensures a smooth and fully automated 
interaction between all parties.  

The unique viafintech payment infrastructure enables various services like cash-based 
banking services such as withdrawals, deposits and money transfers, cashless payment 
methods, prepaid solutions such as giftcards and many more. viafintech is known for its 
brands Barzahlen/viacash in Germany and Austria as well as viacash in Switzerland, 
Italy, Greece and Spain. The company was founded in 2011 in Germany (as Cash Payment 
Solutions GmbH) and is managed by Achim Bönsch, Sebastian Seifert, Junichi Takemura 
and Andreas Veller. 

  

http://www.viafintech.com/


 
 

 

Contact: 
Ms. Ulrike Czekay 
Tel.: +49 30 346 46 16 28 
media@viafintech.com 
 
viafintech GmbH 
Wallstraße 14a 
10179 Berlin 
Germany 

www.viafintech.com 

 

Twitter:  
@viafintech 

Facebook: 
facebook.com/barzahlen 
facebook.com/viacash.europe 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τα σούπερ μάρκετ Bazaar μετατρέπονται σε 
ATM επιτρέποντας αναλήψεις και καταθέσεις 

Η viafintech παρουσιάζει την CASH26 στην Ελλάδα 

 

Αθήνα, 30.03.2021 – Έπειτα από την παρουσίαση του προϊόντος viacash στην 
ελληνική αγορά, σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ Bazaar, η viafintech 
παρουσιάζει τον πρώτο συνεργάτη ψηφιακής τραπεζικής, την N26. Η υπηρεσία 
κατάθεσης και ανάληψης, viacash, της viafintech ενσωματώνεται στην 
εφαρμογή N26 ως λύση λευκής ετικέτας (white label solution) και φέρει την 
επωνυμία CASH26. Η ενσωμάτωση της viacash στην εφαρμογή N26 
λανσαρίστηκε σε άλλες αγορές στο παρελθόν όπως τη Γερμανία, την Αυστρία 
και την Ιταλία και από τότε έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. 

Οι πελάτες της N26 μπορούν να αξιοποιήσουν τα 110 καταστήματα Bazaar, 
διαμοιρασμένα σε όλη την Ελλάδα, ως ΑΤΜ για καταθέσεις και αναλήψεις. Για 
την έναρξη μιας συναλλαγής, οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
barcode του ποσού που επιθυμούν να καταθέσουν ή να κάνουν ανάληψη 
απευθείας από την εφαρμογή N26 στο κινητό τους τηλέφωνο. Η επικύρωση του 
ποσού θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία barcode που ο πελάτης πρέπει στη 
συνέχεια να παρουσιάσει στο ταμείο. Ο αριθμός του barcode θα 
πληκτρολογείται   ή θα σαρώνεται όπως οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο για αγορά 
προϊόν και το ποσό θα ληφθεί ή θα κατατεθεί. Σε αντίθεση με την ανάληψη από 
ένα ATM, η ανάληψη μέσω viacash είναι δωρεάν για όλους τους πελάτες N26. 

Τα σούπερ μάρκετ Bazaar, ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής στην 
Ελλάδα και σε λειτουργία πάνω από 25 χρόνια, προσφέρουν αποκλειστικά αυτή 
τη ψηφιακή δυνατότητα για να επιτρέψουν στους πελάτες τους να 
εξοικονομήσουν χρόνο: «Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις μπορούν πλέον να 
ολοκληρωθούν ενώ κάνουμε τα ψώνια μας. Η πρόσθετη διαδρομή προς το ATM 
δεν είναι πλέον απαραίτητη. Το γεγονός ότι ο αριθμός των ΑΤΜ έχει μειωθεί 
κατά σχεδόν 40% σε 10 χρόνια, ενώ ακόμη ένας στους 2 υπαλλήλους λαμβάνει 
μέρος του μισθού του σε μετρητά, καθιστά αυτή τη νέα εναλλακτική προσέγγιση 
για τη διαχείριση βασικών τραπεζικών αναγκών απαραίτητη." λέει ο Αντώνιος 
Πέππας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της viafintech. 

Ειδικά με το λανσάρισμα, όλοι οι χρήστες viacash  και πελατες της Ν26 θα 
λαβουν 5% εκπτωση σε όλες τις μελλοντικες αγορες τους στα Βazaar, μετα από 
κάθε χρήση  Cash26, σκανάροντας ενα κωδικό που θα λαβουν. 

"Το λανσάρισμα της υπηρεσίας CASH26 στην Ελλάδα είναι μέρος του κύριου 
στόχου μας: να κάνουμε την τραπεζική εμπειρία εύκολη και πρακτική για όλους 
τους Έλληνες πελάτες, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας 
που αναπτύχθηκαν με τοπικούς συνεργάτες " σχολιάζει ο Andrea Isola, Γενικός 
Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της N26, «Εάν είναι αλήθεια ότι υπάρχει 
μια αυξανόμενη προτίμηση για πληρωμές χωρίς μετρητά, οι Έλληνες χρήστες 
εξακολουθούν να είναι πολύ συνδεδεμένοι με αυτά. Γι 'αυτό το λόγο, είμαστε 
περήφανοι που αποτελούμε την πρώτη ψηφιακή τράπεζα που λάνσαρε την 
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CASH26 στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη φιλοσοφία μας να κάνουμε την 
εμπειρία κατάθεσης και ανάληψης ολοένα πιο άνετη και γρήγορη », καταλήγει η 
Andrea Isola. 

Ο CFO των σούπερ μάρκετ Bazaar, κ. Σπύρος Πετσάλης, είναι θετικός για την 
πορεία της συνεργασίας με τη viafintech, «Το να είμαστε η πρώτη ελληνική 
εταιρεία που εφάρμοσε το προϊόν viacash μας έκανε ιδιαίτερα περήφανους. 
Αλλά τώρα, έχοντας τον πρώτο ουσιαστικό τραπεζικό συνεργάτη στο πλάι μας, 
η συνεργασία θα δείξει την πραγματική της δύναμη: Προσφέροντας μια 
υπηρεσία προστιθέμενης αξίας την οποία θα απολαύσουν όλοι μας οι πελάτες, 
καθώς διευκολύνει την καθημερινή τους ζωή και βελτιώνει την αγοραστική 
τους εμπειρία στα σούπερ μάρκετ Bazaar. " 

Σχετικά με τη viafintech (πρώην Cash Payment Solutions GmbH) 

Η viafintech συνδέει εμπόρους λιανικής, εταιρείες και καταναλωτές ψηφιακά μέσω της 
πλατφόρμας της για να προσφέρει ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Το ισχυρό API μας συνδέει τις εταιρείες με πάνω από 
20.000 καταστήματα συνεργατών λιανικής στην Ευρώπη, όπως τα REWE, Rossmann, 
PENNY, BILLA, SBB, PAM και dm και εξασφαλίζει μια ομαλή και πλήρως 
αυτοματοποιημένη αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μερών. 

Η μοναδική υποδομή πληρωμών της viafintech επιτρέπει ποικίλλες υπηρεσίες όπως 
τραπεζικές υπηρεσίες που βασίζονται στα μετρητά πχ. αναλήψεις, καταθέσεις και 
μεταφορές χρημάτων, μεθόδους πληρωμής χωρίς μετρητά, προπληρωμένες λύσεις  π.χ. 
δωροκάρτες και πολλά άλλα. Η viafintech είναι γνωστή με την επωνυμία Barzahlen / 
viacash στη Γερμανία και την Αυστρία, καθώς και ως viacash στην Ελβετία, την Ιταλία, 
την Ελλάδα και την Ισπανία. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 στη Γερμανία (ως Cash Payment 
Solutions GmbH) και διοικείται από τους Achim Bönsch, Sebastian Seifert, Junichi 
Takemura και Andreas Veller. 
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