ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ «ΑΒ Βασιλόπουλος»
ΜΕΣΩ ΤΟΥ MILITARY CLUB
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Για όσους εκ των Μελών του ΣΑΣΙ, αποφασίσουν να εγγραφούν μόνοι τους, ηλεκτρονικά από την
ιστοσελίδα του Military Club προς απόκτηση της κάρτα του θέματος και παρότι η διαδικασία είναι σχετικά
εύκολη, παρατίθενται στη συνέχεια οι απαιτούμενες εν σειρά οδηγίες, για διευκόλυνση εκείνων που δεν
είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τα του διαδικτύου, οι οποίοι πρέπει να ενεργήσουν ως ακολούθως:

ΒΗΜΑ1ο Κατ’ αρχάς, σε οποιοδήποτε
«ψαχτήρι» του υπολογιστή μας (δηλ.
browser, όπως πχ firefox, google chrome
κλπ.), γράφουμε «militaryclub.gr» και
πατάμε "enter” οπότε θα εμφανιστεί η
διπλανή εικόνα.
ΒΗΜΑ 2ο Τοποθετώντας και κάνοντας
«κλικ» με το «βελάκι» (ή «κέρσορα») του
ποντικιού πάνω στο παράθυρο που γράφει
«ΚΑΡΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΒ», θα εμφανιστεί ένα
μικρότερο λευκό παράθυρο, όπως φαίνεται
ακριβώς παρακάτω.

ΒΗΜΑ 3ο Κάνοντας «κλικ» στην 2η ή στην 3η
επιλογή
του
λευκού
παραθύρου
(«παραγγελία φόρτισης κάρτας» ή «εγγραφή
για απόκτηση κάρτας»), θα εμφανιστεί το
παράθυρο που φαίνεται στην επόμενη σελίδα.

ΒΗΜΑ 4ο Κάνοντας «κλικ» στο
κάτω αριστερό παράθυρο
«ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ»,
θα εμφανιστεί η εικόνα που
φαίνεται παρακάτω.

ΒΗΜΑ 5ο Συμπληρώνονται στα κουτάκια τα
στοιχεία που ζητούνται να εγγράψουμε εντός
αυτών, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
*Η συμπλήρωση των στοιχείων είναι υποχρεωτική για όλα τα

κουτάκια

Στη συνέχεια κάνουμε «κλικ» στο κάτω
αριστερό παράθυρο με την ένδειξη «είμαι
στέλεχος ή πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας»,
οπότε θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.
*στο ΒΟΧ με την ένδειξη «κωδικός (password)» συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες ένα κωδικό της προτίμησής σας. Για να κάνετε αργότερα
είσοδο στο σύστημα για φόρτιση της κάρτας, θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ και τον κωδικό.

ΒΗΜΑ 6ο ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Βρισκόμαστε στο πιο
κρίσιμο
σημείο
των
επιλογών
μας.
Αφενός στο πρώτο κάτω αριστερό παράθυρο
(«Επιλέξτε Σώμα»), θα πρέπει να ενημερώσουμε
το σύστημα από που προερχόμαστε ως στελέχη
των ΕΔ (ήτοι ΠΑ, ΣΞ, ΠΝ, ΕΛΑΣ, ΣΑΣΙ, κλπ) και
αφετέρου, στο δεύτερο κάτω αριστερό παράθυρο
(«Επιλογή αρχείου»), θα πρέπει να εισάγουμε
αντίγραφο φωτογραφίας της ταυτότητάς μας
(στρατιωτικής ε.ε. ή στρατιωτικής ε.α. ή άλλο
έγγραφο απόδειξης της στρατιωτικής ιδιότητας)*.
Κάνοντας «κλικ» στο πρώτο από τα
προαναφερθέντα παράθυρα, εμφανίζεται η
παρακάτω εικόνα (στο παράδειγμα περικομμένη
& μεγεθυμένη).
*όχι αστυνομική ταυτότητα

ΒΗΜΑ 7ο Στην επιλογή Σώματος,
ΔΕΝ πρέπει να επιλέξουμε
«Αεροπορία», αλλά «Σ.Α.Σ.Ι.».
Αν μας διαφύγει και επιλέξουμε
«Αεροπορία», δεν θα χάσουμε
βέβαια σαν κάτοχοι της κάρτας
που θα παραλάβουμε, το
προνόμιο του +10% επί των
χρημάτων με τα οποία κάθε φορά
την προφορτίζουμε, αλλά θα
χάσει ο Σύνδεσμος ένα μικρό
αναλογικό μέρος των εισφορών δωρεών που θα ανέμενε από το
MC
Η σωστή λοιπόν επιλογή στην
προκειμένη περίπτωση είναι
«κλικ» στο «Σ.Α.Σ.Ι.»

ΒΗΜΑ 8ο Τέλος, κάνουμε «κλικ» στο
κάτω αριστερό παράθυρο («Επιλογή
αρχείου») για να εισάγουμε την
φωτογραφία της ταυτότητάς μας σε
οποιαδήποτε μορφή (jpg, jpeg, png,
pdf) και στη συνέχεια κάνουμε «κλικ»
στο κουτάκι με την ένδειξη «Συμφωνώ
με τους Όρους Χρήσης» και μετά
πατάμε «ΕΓΓΡΑΦΗ». Αυτό ήταν !!!
*Αν δεν έχουμε «σκανάρει» την ταυτότητά μας σε
προγενέστερο χρόνο για οποιαδήποτε χρήση, τότε ο
ευκολότερος τρόπος για να την φορτώσουμε στο
σύστημα είναι να την φωτογραφήσουμε μπρος-πίσω με
ένα κινητό τηλέφωνο, στη συνέχεια να την
μεταφορτώσουμε στον Υπολογιστή μας, σε φάκελο που
θα επιλέξουμε για να την βρούμε και κατόπιν, με
«κλικ» στο παράθυρο «επιλογή αρχείου», την
βρίσκουμε
στον
υπολογιστή
μας
και
τη
μεταφορτώνουμε στην ιστoσελίδα του Military Club.

Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ»

