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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε
ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. ην
πξψην θεθάιαην δίλνληαη θάπνηνη γεληθνί νξηζκνί θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη
αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δηθηχσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νη
πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.
Σέηνηα δίθηπα είλαη κεηαμχ άιισλ ην γλσζηφ ζε φινπο ATM, ην Internet
Banking, νη ππεξεζίεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο (Phone Banking) αιιά θαη
νη ζπζθεπέο EFT/POS κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
αγνξέο κε ρξέσζε πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο. ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο
εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ αιιά
θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ελψ ην ηξίην θεθάιαην
αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ θαζψο θαη κε θάπνηα λνκηθά δεηήκαηα. ην ηέηαξην θεθάιαην
επηρεηξείηαη

κηα

παξνπζίαζε

ηεο

ειιεληθήο

πξαγκαηηθφηεηαο,

φπνπ

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δίθηπα πνπ πξνζθέξνπλ νη πέληε κεγαιχηεξεο
ηξάπεδεο ηεο ρψξαο καο ελψ κε ζπλνπηηθφ ηξφπν παξνπζηάδνληαη ηα δίθηπα
ησλ ππφινηπσλ ηξαπεδψλ. Ζ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο
νινθιεξψλεηαη κε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ
ζε πειάηεο ηξαπεδψλ. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ησλ πειαηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζην
πέκπην θεθάιαην αιιά ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα
Β. Σέινο, ζην έθην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.

ΔΗΑΓΧΓΖ
Αλακθηζβήηεηα, ε ζπλερήο θαη ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο
επεξεάδεη, ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, φινπο ηεο ηνκείο ηεο δσήο ελφο
αλζξψπνπ ή κηαο θνηλσλίαο, θαζψο θαη φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξαγσγή ησλ αγαζψλ, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, νη
ηειεπηθνηλσλίεο, νη ζπγθνηλσλίεο, αθφκα θαη ε θαηαζθεπή έξγσλ θαη
ππνδνκψλ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα. Δίλαη θπζηθφ, ινηπφλ, πσο ν ηνκέαο ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, δελ
απνηειεί εμαίξεζε.
Ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα επηηεχγκαηα
ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνο φθειφο ηνπο αιιά θαη
πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα νη ηξάπεδεο, κε ηε ρξήζε
δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο ηερλνινγίαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ
ζηνπο πειάηεο ηνπο θαιχηεξε εμππεξέηεζε εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο. Σν
ζεκαληηθφηεξν είλαη, σζηφζν, φηη απηή ε εμππεξέηεζε κπνξεί λα είλαη πιένλ
εθηθηή θαη κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, φπσο είλαη ηα ATMs θαη ην internet
banking, ηα νπνία είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο
ηελ εβδνκάδα. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δεδνκέλσλ ησλ
έληνλσλ ξπζκψλ δσήο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ πνιπηέιεηα
ρξφλνπ ηελ πξνζέιεπζε ηνπ πειάηε ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θαιή, πνηνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο απνηειεί πιένλ αληηθείκελν
έληνλνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο ηα πεξηζψξηα
αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ έρνπλ αξρίζεη λα
ζηελεχνπλ. Δμάιινπ, νη ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα κεηψλνπλ ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα νδεγνχλ ηνπο
πειάηεο ηνπο πξνο ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα. Δπηπιένλ, ε απηνκαηνπνίεζε
πνιιψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε ρξήζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ησλ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ απφ ηνπο πειάηεο, αθήλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνπο ηξαπεδηθνχο
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ππαιιήινπο γηα πσιήζεηο, κε απνηέιεζκα απφ απινί δηεθπεξαησηέο εξγαζηψλ
λα κεηαηξέπνληαη ζηγά ζηγά ζε πσιεηέο θαη ζπκβνχινπο.
Σα

ελαιιαθηηθά

δίθηπα

δηαλνκήο

ηξαπεδηθψλ

πξντφλησλ

ζα

απαζρνιήζνπλ ηελ παξνχζα εξγαζία, ζην πξψην κέξνο ηεο νπνίαο γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα παξνπζίαζήο ηνπο. Δπίζεο, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, δειαδή ζηα δίθηπα πνπ δηαζέηνπλ νη ηξάπεδεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο
παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηηο
απφςεηο ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα θαη ηηο ηάζεηο πνπ
επηθξαηνχλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: ΤΝΣΟΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ
1.1 Δηζαγσγή
Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, πνιιά απφ ηα νπνία πξνρσξνχλ ζε ζπγρσλεχζεηο θαη
εμαγνξέο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζ‟ απηφλ ηνλ αληαγσληζκφ.
Σαπηφρξνλα, νη πειάηεο δέρνληαη κηα πιεζψξα κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθψλ

κε

ηηο

ηξαπεδηθέο

ππεξεζίεο·

είλαη

δειαδή

πεξηζζφηεξν

ελεκεξσκέλνη απφ φ,ηη ζην παξειζφλ, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά πην
πξνζεθηηθνχο ζηηο επηινγέο ηνπο αιιά θαη πην απαηηεηηθνχο.
Οη ηξάπεδεο θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζ‟ απηέο ηηο λέεο απαηηήζεηο
ηεο επνρήο πξνζθέξνληαο δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ
ηηο επίζεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Ωζηφζν, απηφ δελ
είλαη αξθεηφ. Ζ παξνρή ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη πειάηεο
απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο είλαη πιένλ θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο.
Με ηνλ φξν «ελαιιαθηηθά δίθηπα» ελλννχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν πνπ
δελ είλαη άιινο απφ ηελ επίζθεςε ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα. Σα ελαιιαθηηθά
δίθηπα απνηεινχλ πνιιέο θνξέο ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν εμππεξέηεζεο ζε
πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ή ζε κέξεο θαη ψξεο πνπ
απηά δελ ιεηηνπξγνχλ. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο «ειεθηξνληθή
ηξαπεδηθή» γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο ηξφπνπο απηνχο εμππεξέηεζεο κε ηε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Σα δίθηπα δηαλνκήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ζχκθσλα κε ηνλ Γξα Κσλζηαληίλν Λπκπεξφπνπιν1, δηαθξίλνληαη ζε άκεζα
θαη έκκεζα. Άκεζα δίθηπα δηαλνκήο είλαη απηά ζηα νπνία ε πψιεζε ησλ
1

Λπκπεξφπνπινο, Κσλ/λνο (2006)
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πξντφλησλ θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απεπζείαο απφ απηφλ πνπ ηα
παξάγεη πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (π.ρ. ηξάπεδα). Έκκεζα δίθηπα
δηαλνκήο είλαη εθείλα ζηα νπνία παξεκβάιιεηαη θάπνηνο ηξίηνο κεηαμχ ηνπ
πειάηε θαη απηνχ πνπ παξάγεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Παξαδείγκαηα
έκκεζσλ δηθηχσλ απνηεινχλ νη αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ θαζψο θαη ινηπέο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ πσινχληαη θάπνηα ηξαπεδηθά
πξντφληα.
Βαζηθφο ζηφρνο ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ είλαη ε παξνρή ζηνπο
πειάηεο ηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ
εβδνκάδα, κε ρακειφηεξν θφζηνο γηα ηνλ ίδην ηνλ πειάηε αιιά θαη γηα ηελ
ηξάπεδα. Οη ηξάπεδεο κε ηελ χπαξμε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζηνρεχνπλ
ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηα θαηαζηήκαηα, ψζηε λα
ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη δηαζέζηκν πξνζσπηθφ γηα ηηο πην
εμεηδηθεπκέλεο ζπλαιιαγέο, φπσο είλαη νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ θαη νη
επελδπηηθέο ππεξεζίεο.
Οη δπλαηφηεηεο εμππεξέηεζεο πνπ παξέρνπλ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα είλαη
πνιιέο θαη βέβαηα ζπλερψο βειηηψλνληαη. Οη ζπλαιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ απηψλ κπνξεί λα είλαη είηε πιεξνθνξηαθέο είηε
νηθνλνκηθέο

(εγρξήκαηεο).

Παξαδείγκαηα

πιεξνθνξηαθψλ

ζπλαιιαγψλ

απνηεινχλ νη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ, ηα ππφινηπα πηζησηηθψλ θαξηψλ ή
δαλείσλ, ε παξαθνινχζεζε επηηαγψλ, ε ελεκέξσζε γηα ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο θαη επηηφθηα θαζψο θαη ε ελεκέξσζε γηα ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη
ε ηξάπεδα (π.ρ. δάλεηα). Αληίζεηα, νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζεσξνχληαη νη
πιεξσκέο δεκνζίνπ (ΦΠΑ, ΗΚΑ θηι) ή ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ, νη πιεξσκέο
δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείσλ, ε κεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ
ινγαξηαζκψλ ηνπ ηδίνπ πειάηε ή ζε ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, ε απνζηνιή
εκβαζκάησλ, αθφκε θαη ε εθηέιεζε καδηθψλ πιεξσκψλ (κηζζνδνζίεο).
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ελαιιαθηηθά δίθηπα παξνρήο
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. Να ζεκεηψζνπκε ζην
ζεκείν απηφ φηη κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ππάξρνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηα
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ελαιιαθηηθά δίθηπα πνπ δηαζέηνπλ αιιά θαη ηηο επηκέξνπο ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ δηθηχσλ απηψλ.
1.2 Απηόκαηε Σακεηνινγηζηηθή Μεραλή (ATM)
Σν ATM (Automatic Teller Machine) έρεη θιείζεη ήδε 40 ρξφληα δσήο
θαη απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ
ππεξεζηψλ. ηελ Ακεξηθή απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ππήξραλ
κεραλέο πνπ έδηλαλ κεηξεηά, ελψ ζηε Μ. Βξεηαλία νη κεραλέο απηέο
εκθαλίζηεθαλ

ζηηο

αξρέο

ηεο

δεθαεηίαο

ηνπ

‟702.

Οη

Απηφκαηεο

Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο ελεξγνπνηνχληαη κε ηε καγλεηηθή ισξίδα ηεο
θάξηαο κεηξεηψλ θαη ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ (PIN) ηνπ
πειάηε.
Οη θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ησλ
ATMs είλαη νη εμήο:
αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ
θαηάζεζε κεηξεηψλ θαη επηηαγψλ
κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ
ελεκέξσζε γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ κε ή ρσξίο
εθηχπσζε
αλάιεςε κεηξεηψλ απφ πηζησηηθή θάξηα
πιεξσκή δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη δαλείσλ
πιεξσκή παγίσλ ππνρξεψζεσλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ θηι)
αλαλέσζε ρξφλνπ νκηιίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο
αιιαγή ηνπ κπζηηθνχ αξηζκνχ (PIN)
αλάιεςε θαη εξψηεζε ππνινίπνπ απφ ινγαξηαζκφ άιιεο ηξάπεδαο
(Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα ΓΗΑ ΑΔ).

2

Αξρνληάθεο, Α., Παπαδηάο, Γ., Σζαληίιαο, Π. (1994)
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Δίλαη θαλεξφ φηη κέζσ ελφο ATM νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
θάλνπλ αξθεηέο ζπλαιιαγέο. Ωζηφζν, δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά
θαηξνχο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ δείρλνπλ φηη ε ζπλαιιαγή πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν είλαη ε αλάιεςε κεηξεηψλ (70-80%) θαη
αθνινπζνχλ ε εξψηεζε ππνινίπνπ θαη ε κεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ
ινγαξηαζκψλ.

ATMs

κπνξεί

λα

ζπλαληήζεη

θαλείο

θπξίσο

ζηα

ππνθαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ζε άιινπο ρψξνπο, φπσο
αεξνδξφκηα, ζηαζκνχο ηξέλσλ θαη ιεσθνξείσλ, εκπνξηθά θέληξα θαη
πνιπθαηαζηήκαηα, παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία θαη μελνδνρεία. Δπηπιένλ, κέζσ
ησλ ATMs νη ηξάπεδεο επεθηείλνπλ ην δίθηπφ ηνπο, θηάλνληαο ζε γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο φπνπ ε ίδξπζε ηξαπεδηθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη αδχλαηε ή αζχκθνξε.
Ζ ρξήζε ησλ ATMs πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηηο ίδηεο ηηο
ηξάπεδεο αιιά θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία
απνηεινχλ πιενλεθηήκαηα θαη ησλ ππφινηπσλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ πνπ ζα
δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε απνζπκθφξεζε ησλ
ζπλαιιαγψλ ζην γθηζέ, ην νπνίν γηα ηνπο κελ πειάηεο ζεκαίλεη θαιχηεξε θαη
ηαρχηεξε εμππεξέηεζε, ελψ γηα ηηο ηξάπεδεο ζεκαίλεη απειεπζέξσζε
ππαιιήισλ θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζε άιιεο πην ζχλζεηεο εξγαζίεο. Δπηπιένλ, ην
θφζηνο ζπλαιιαγήο κέζσ ATM είλαη ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο
ζην γθηζέ, αλ θαη δε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ππάξρεη ην θφζηνο απφθηεζεο
θαη ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπ. Ζ ρξνληθή θαη γεσγξαθηθή απνδέζκεπζε ησλ
πειαηψλ απφ ηελ ηξάπεδα είλαη ίζσο ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ ATMs.
Μπνξνχλ δειαδή λα θάλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε
ην επηζπκνχλ, αθνχ πιένλ ην δίθηπν ησλ ATMs έρεη δηεπξπλζεί πνιχ, φπσο ζα
δνχκε παξαθάησ. Δπίζεο, είλαη έλα θαιφ κέζν πξνβνιήο ησλ λέσλ πξντφλησλ
ηεο ηξάπεδαο. Μάιηζηα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πηνζεηνχλ
πξνγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα ζηνπο πειάηεο έηζη
ψζηε λα δηαθεκίδνληαη ηα θαηάιιεια πξντφληα ζηνπο θαηάιιεινπο πειάηεο 3.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα πνζά
αλάιεςεο είλαη πεξηνξηζκέλα ελψ ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα ην ATM λα κελ
3
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έρεη ρξήκαηα ή λα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Ωζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν
κεηνλέθηεκα είλαη ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Γίλνληαη πνιιέο
πξνζπάζεηεο ηφζν απφ ηηο ηξάπεδεο φζν θαη απφ ηηο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ησλ
ATMs γηα αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα
ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο απάηεο. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη πειάηεο ζα
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη λα κελ
απνθαιχπηνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θσδηθφ ζε ηξίην άηνκν, είηε είλαη
ζπγγεληθφ πξφζσπν είηε είλαη ηξαπεδηθφο ππάιιεινο είηε θάπνηνο πνπ
πξνζπκνπνηείηαη λα βνεζήζεη.
ήκεξα ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 7.000 ATMs. πγθεθξηκέλα,
ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηα νπνία
απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 18 ηνπ παξαξηήκαηνο Β‟, ζπλνιηθά ππάξρνπλ
7.430 ATMs απφ ηα νπνία ηα 204 αλήθνπλ ζε ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο.
Παξαηεξνχκε φηη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ ATMs είλαη κεγάιε, δεδνκέλνπ
φηη ζην ηέινο ηνπ 2000 ην ζχλνιν ησλ ATMs ήηαλ κφιηο 3.605. Ωζηφζν,
ππάξρνπλ αθφκε νη θαλαηηθνί νπαδνί ηεο ζπλαιιαγήο απφ ην γθηζέ, νη νπνίνη
θπξίσο ιφγσ ειηθίαο αιιά θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη
θαη ζεηηθνί απέλαληη ζηελ ηερλνινγία.

1.3 Electronic funds transfer at the point of sale (EFT/POS)
ηελ ελφηεηα απηή αλαθεξφκαζηε ζηα κεραλήκαηα ειεθηξνληθήο
κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζηα ζεκεία πσιήζεσλ (EFT/POS), ησλ νπνίσλ ην
δίθηπν είλαη ζαθψο κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ ATMs αλ θαη παξνπζηάδεη
δπλακηθή αλάπηπμε. Πξφθεηηαη γηα κεραλήκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζε
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα αιιά θαη ζε πξαηήξηα βελδίλεο, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα
θηι. Σα κεραλήκαηα απηά απνηεινχλ έκκεζν δίθηπν δηαλνκήο, θαζψο κεηαμχ
ηνπ πειάηε θαη ηεο ηξάπεδαο κεζνιαβεί θάπνηνο ηξίηνο - ε επηρείξεζε πνπ
δηαζέηεη ην κεράλεκα.
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Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλαιιαγή κέζσ EFT/POS είλαη
απαξαίηεηε κηα ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, κε ηε ρξήζε ηεο νπνίαο
ρξεψλεηαη απηφκαηα ν ινγαξηαζκφο ηνπ πειάηε θαη πηζηψλεηαη ν ηξαπεδηθφο
ινγαξηαζκφο ηεο επηρείξεζεο κε ην αληίηηκν ηεο αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο
κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα κεραλήκαηα απηά απφ νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο δσξεάλ, σζηφζν γηα ηελ ππεξεζία απηή πνπ πξνζθέξνπλ
νη ηξάπεδεο εηζπξάηηνπλ πξνκήζεηα απφ ηελ επηρείξεζε. Θα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη ζην ζέκα ηνπ θφζηνπο ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη
επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε
ηνπ δηθηχνπ ησλ EFT/POS. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ Δπξψπε ηα
κεραλήκαηα απηά αλήθνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη φρη ζηηο ηξάπεδεο, γεγνλφο
πνπ ζεκαίλεη φηη ε θάζε επηρείξεζε έρεη έλα θαη κφλν κεράλεκα ην νπνίν
ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο ηξάπεδεο4.
Απφ ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά
θεθαιαίσλ ζηα ζεκεία πψιεζεο επσθεινχληαη φιεο νη εκπιεθφκελεο νκάδεο,
ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, πειάηεο.
Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ηα εμήο:
Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαζψο δελ απαηηνχληαη ππάιιεινη θαη
παξαζηαηηθά
Απνζπκθφξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζην γθηζέ κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
απηή ζπλεπάγεηαη
Γηαηήξεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ζηελ ηξάπεδα θαζψο ηα
ρξήκαηα απιά κεηαθέξνληαη απφ έλαλ ινγαξηαζκφ ζε άιινλ. (Σν
ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα ηζρχεη εθφζνλ θάξηα θαη κεράλεκα
αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηξάπεδα)
Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πξνσζεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Πνιιέο
ηξάπεδεο πξνρσξνχλ ζε ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο θπξίσο επηρεηξήζεηο
θαη παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο πφληνπο, εθπηψζεηο θαη bonus
Έζνδα απφ ηφθνπο θαη ζπλδξνκέο απφ ηε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ
θαξηψλ.
4

Πεξδηθάξεο, Μάλνο θαη Πνπξζαλίδνπ Αιεμάλδξα
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Σα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο – θάηνρνη ησλ
EFT/POS ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:
Αχμεζε ξεπζηφηεηαο ιφγσ άκεζεο είζπξαμεο νθεηιψλ
Δμαζθαιηζκέλε είζπξαμε νθεηιψλ
Αζθάιεηα, θαζψο δελ δηαθηλνχληαη κεηξεηά
Έκκεζε δηαθήκηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πειαηείαο ηεο ηξάπεδαο κέζσ
ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.
Σέινο, γηα ηνπο πειάηεο – θαηαλαισηέο ηα πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη
παξαθάησ:
Δπθνιία θαη ηαρχηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο
Αζθάιεηα, θαζψο δελ απαηηείηαη λα θέξεη πάλσ ηνπ κεηξεηά
Διαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθέςεψλ ηνπ ζηελ ηξάπεδα, πνπ ζεκαίλεη
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
Υξήζε πηζησηηθνχ νξίνπ φηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ρξήκαηα ζηνλ
θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ
Αμηνπνίεζε πξνζθνξψλ θαη πξνγξακκάησλ έθπησζεο.

1.4 Phone banking
Οη ππεξεζίεο phone banking αλήθνπλ ζηηο ιεγφκελεο ππεξεζίεο remote
banking, δειαδή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο κε δηελέξγεηα
ζπλαιιαγψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. πγθεθξηκέλα ζην phone banking ην
κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή θαη απηφ πνπ
απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί κία ζπλαιιαγή είλαη λα γλσξίδεη ν
πειάηεο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ.
Οη ππεξεζίεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο δηελεξγνχληαη είηε κέζσ
απηνκαηνπνηεκέλεο θσλεηηθήο ππεξεζίαο κέζσ πιήθηξσλ (interactive voice
response - IVR) είηε κε αλαγλψξηζε θσλήο (voice recognition) είηε, ηέινο,
κέζσ αληηπξνζψπσλ γηα ηηο πην ζχλζεηεο εξγαζίεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε
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(ζχζηεκα IVR) ππάξρνπλ θάπνηεο αξρηθέο επηινγέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλα πιήθηξα θαη νη νπνίεο νδεγνχλ ζε άιιεο πην εμεηδηθεπκέλεο
επηινγέο. Έηζη ν πειάηεο επηιέγεη ηα αληίζηνηρα πιήθηξα ψζπνπ λα θαηαιήμεη
ζηελ ζπλαιιαγή πνπ επηζπκεί. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
επηινγέο φπσο θαη ζηελ πξψηε, κφλν πνπ ν πειάηεο, αληί λα παηάεη
ζπγθεθξηκέλα πιήθηξα, δίλεη θσλεηηθέο εληνιέο. Σέινο, ζηελ ηξίηε επηινγή,
ζα πξέπεη ε ηξάπεδα λα δηαζέηεη ηα θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έηζη
ψζηε ν αληηπξφζσπνο λα έρεη πξφζβαζε ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ πειάηε κε
ζθνπφ πάληα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ. Να ζεκεηψζνπκε φηη κεξηθέο
ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ θάπνηεο άιιεο φρη
θαη φηη νη ζπλδηαιέμεηο ερνγξαθνχληαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
Οη θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο
ππεξεζίαο phone banking είλαη νη εμήο:
ελεκέξσζε γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ
κεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ
απνζηνιή ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκφ άιιεο ηξάπεδαο εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ (εκβάζκαηα)
πιεξνθφξεζε γηα θίλεζε επηηαγψλ
αιιαγή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. δ/λζε αιιεινγξαθίαο)
πιεξσκή παγίσλ ππνρξεψζεσλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ θηι)
πιεξσκή νθεηιψλ Γεκνζίνπ θαη Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ (ΦΠΑ, ΗΚΑ
θηι)
παξαγγειία κπινθ επηηαγψλ
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηκέο κεηνρψλ
εληνιή αγνξάο/πψιεζεο κεηνρψλ
δήισζε απψιεηαο/θινπήο ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ.
Μηα επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε ππεξεζία phone banking,
θαη κάιηζηα ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θαηνρή πξνζσπηθψλ θσδηθψλ
πξφζβαζεο, είλαη ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ
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πξνζθέξεη ε ηξάπεδα (δάλεηα, θάξηεο, επηηφθηα θηι) θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
θαη ε ππνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε θάξηαο ή δαλείνπ.
Ζ

ππεξεζία

ηεο

ηειεθσληθήο

εμππεξέηεζεο

παξνπζηάδεη

ηα

πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ ελφηεηα γηα ηα ATMs (θαιχηεξε
εμππεξέηεζε πειαηείαο, απνδέζκεπζε πξνζσπηθνχ, ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ
θφζηνο, 24σξε πξφζβαζε). Ωζηφζν, παξνπζηάδεη έλα αθφκε πιενλέθηεκα· ζε
ζρέζε κε άιια ελαιιαθηηθά δίθηπα φπσο ην internet banking, ην mobile
banking, ή αθφκε θαη ην ATM, είλαη πην πξνζηηφ, εηδηθά ζε φζνπο δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη ζε φζνπο δελ δηαζέηνπλ Ζ/Τ, θηλεηφ
ηειέθσλν ή ζχλδεζε internet.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ηα ηειεθσληθά θέληξα (call centers)
πνπ δηαζέηνπλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο ηνπο, δε
ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα λα δέρνληαη θιήζεηο, αιιά αμηνπνηνχληαη θαη ζην ζέκα
ησλ πσιήζεσλ. Πξαγκαηνπνηνχλ, δειαδή, εμεξρφκελεο θιήζεηο πξνο
ππνςήθηνπο πειάηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηα πξντφληα θαη
ηηο

ππεξεζίεο

ηεο

ηξάπεδαο,

θαζψο

θαη ζε πθηζηάκελνπο πειάηεο

(ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο). Ωζηφζν, ην πξφβιεκα πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη
κε ηα ηειεθσληθά θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο ην 24σξν είλαη φηη
παξνπζηάδεηαη απμεκέλε θίλεζε θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο ζε αληηδηαζηνιή κε
ηηο ππφινηπεο ψξεο, γεγνλφο πνπ ίζσο κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ηξάπεδεο παξέρνπλ δσξεάλ ζηνπο
πειάηεο ηνπο ηελ ππεξεζία phone banking. Ωζηφζν, επεηδή θάπνηνη πειάηεο
θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο (π.ρ. θαινχλ αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα
γηα λα ειέγμνπλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο), θάπνηεο μέλεο ηξάπεδεο
έρνπλ ζέζεη κεληαίν φξην ζπλαιιαγψλ πάλσ απφ ην νπνίν ν πειάηεο
ρξεψλεηαη5.

5

Lunt, Penny (1996)

12

1.5 Mobile banking
Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
έρεη πξνζθέξεη ζηηο ηξάπεδεο έλα αθφκε εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Απηφ ην εξγαιείν δελ
είλαη άιιν απφ ην mobile banking, δειαδή ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ
θηλεηνχ ηειεθψλνπ, θαη αλήθεη θη απηφ ζηηο ππεξεζίεο remote banking. Σν
mobile banking δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλν, παξφιν πνπ νη ρξήζηεο θηλεηψλ
ηειεθψλσλ είλαη ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ρξήζηεο Ζ/Τ θαη ε
ηερλνινγία παξέρεη πιένλ πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ινγηζκηθφ γηα ηα
θηλεηά ηειέθσλα6. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θάπνηνη
πεξηνξηζκνί πνπ θαζηζηνχλ δπζθνιφηεξε ηε ρξήζε, φπσο είλαη ε κηθξή νζφλε,
ην κηθξφ πιεθηξνιφγην, ε δχζθνιε κεηαθίλεζε κεηαμχ ησλ «παξαζχξσλ».
Μέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζηνπο
ηξαπεδηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη θάπνηεο απιέο
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο είηε κε απνζηνιή κελπκάησλ (SMS) είηε κε πινήγεζε
ζε ζειίδεο θσδηθνπνηεκέλεο κε ην πξσηφθνιιν WAP (Wireless Application
Protocol)7. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πξέπεη ν ρξήζηεο λα είλαη ζπλερψο
ζπλδεδεκέλνο κε ην internet έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ νη ζπλαιιαγέο πνπ
επηζπκεί. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ
ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία JAVA, δελ απαηηείηαη ζχλδεζε θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο, αιιά κφλν γηα ιίγν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε
κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ, βέβαηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηφζν ν πειάηεο
φζν θαη ε ηξάπεδα λα επηβαξχλνληαη κε ρακειφηεξν θφζηνο.
Οη θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί έλαο πειάηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη
κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ είλαη:
ελεκέξσζε γηα ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ
ελεκέξσζε γηα ηηο πξφζθαηεο θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ
κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ
6

Riivari, Jukka (2005)

7

πξκαθέδεο, σηήξεο (2003)
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απνζηνιή ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκφ άιιεο ηξάπεδαο ηνπ εζσηεξηθνχ
(εκβάζκαηα)
πιεξσκή παγίσλ ππνρξεψζεσλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΦΠΑ θηι)
πιεξσκή δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ
αγνξαπσιεζία κεηνρψλ
ελεκέξσζε ραξηνθπιαθίνπ
αιιαγή πξνζσπηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο.
Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ππεξεζίαο mobile banking είλαη ε
θνξεηφηεηα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν πειάηεο φρη απιά
δελ ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηεί θάπνην θαηάζηεκα αιιά νχηε θαλ λα βξίζθεηαη
κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Δπίζεο, ηα θηλεηά ηειέθσλα πξνζθέξνπλ ζηηο
ηξάπεδεο έλα θαιφ κέζν δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο,
θπξίσο κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ (SMS) ζηνπο πειάηεο. Πέξα, φκσο, απφ
ηε δηαθήκηζε, ζηφρνο ηεο απνζηνιήο κελπκάησλ κπνξεί λα είλαη θαη ε
ππελζχκηζε ζηνλ πειάηε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα πιεξσκή θάπνηαο δφζεο.
Σέινο, θάπνηεο ηξάπεδεο ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία mobile
banking γηα λα πξνζειθχζνπλ λένπο πειάηεο, δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν
ελαιιαθηηθφ δίθηπν δελ είλαη αθφκε πνιχ αλεπηπγκέλν.

1.9 PC banking
Σν PC banking απνηειεί κία αθφκα κνξθή ηνπ remote banking θαη
απεπζχλεηαη ηφζν ζε

ηδηψηεο φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.

χκθσλα κε ηνλ Γξα Κ. Λπκπεξφπνπιν (2006), ην PC banking δελ είλαη άιιν
απφ ην home banking ή office banking, ζε αληίζεζε κε ηνπο Αξρνληάθε,
Παπαδηά θαη Σζαληίια (1995), νη νπνίνη ηα δηαρσξίδνπλ θαηεγνξηνπνηψληαο
ηνπο πειάηεο ζε ηδηψηεο (home banking) θαη ζε εηαηξίεο (office banking). ηελ
παξνχζα αλαθνξά ζα ζεσξήζνπκε φηη νη ηξεηο φξνη εθθξάδνπλ ην ίδην πξάγκα.
Ο πειάηεο πνπ επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ
ππεξεζία, πξέπεη λα πξνκεζεπηεί έλα modem θαη έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα
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εγθαηαζηήζεη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή γηα λα κπνξεί κέζσ ηεο
ηειεθσληθήο γξακκήο λα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν ηεο ηξάπεδαο. Ζ ζχλδεζε,
δειαδή, κε ηελ ηξάπεδα γίλεηαη απεπζείαο ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη θάπνην
άιιν δίθηπν φπσο ην internet. ζνλ αθνξά ην θφζηνο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο,
πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε βάζε ππνινγηζκνχ πνπ ζέηεη ε θάζε ηξάπεδα. Μπνξεί
λα ππάξρεη ρξέσζε αλά ζπλαιιαγή, ρξέσζε αλάινγα κε ην ρξφλν ζχλδεζεο κε
ηελ ηξάπεδα, αλάινγα κε ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ θηι.
Οη βαζηθέο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηνπ PC
banking είλαη:
Δλεκέξσζε γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ
Πιεξσκή δφζεσλ δαλείσλ θα πηζησηηθψλ θαξηψλ
Πιεξσκή πάγησλ ππνρξεψζεσλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΦΠΑ, ΗΚΑ θηι)
Μεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ
Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηο ηηκέο
κεηνρψλ
Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα επηηφθηα αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα ηεο
ηξάπεδαο.
Δπηπιένλ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ην PC banking, πξνζθέξνληαη επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο, πνπ κεηαμχ άιισλ
είλαη νη καδηθέο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ θαη αληηπξνζψπσλ, ε
δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαζψο θαη ε πιεξσκή κηζζψλ. Σέινο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο (ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο) λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ
ηξάπεδά ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαζψο θαη λα
εθηππψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.
Πιενλέθηεκα γηα ηνλ πειάηε απνηειεί απηή ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο
κε ηελ ηξάπεδα θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη δελ απαηηείηαη ζχλδεζε internet.
Δπίζεο, ν πειάηεο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα επηζθεθηεί ην
ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο αιιά νχηε λα πεξηκέλεη ζηελ νπξά γηα λα
εμππεξεηεζεί ζην γθηζέ – πιενλέθηεκα, βέβαηα, πνπ έρνπλ θαη ηα ππφινηπα
ελαιιαθηηθά δίθηπα. Γηα ηελ ηξάπεδα, ηα πιενλεθηήκαηα έρνπλ ήδε
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δηαηππσζεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο (ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο,
απειεπζέξσζε ππαιιήισλ θηι).
Μεηνλέθηεκα ηνπ PC banking κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη
απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο γηα λα κάζεη θαλείο πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα θαη
λα εμνηθεησζεί κ‟ απηφ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε
εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο PC banking ζπλεπάγεηαη πςειφ
θφζηνο, γη‟ απηφ θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν. ηελ Διιάδα είλαη ιίγεο
νη ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν.

1.10 Internet banking
Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο ν πειάηεο έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη αλήθεη ζηηο ππεξεζίεο remote banking. Θεσξείηαη ζεκαληηθφ
ελαιιαθηηθφ δίθηπν γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο έρεη πνιχ ρακειφ θφζηνο θαη
παξνπζηάδεη πνιιά πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Ζ ππεξεζία internet banking
ζπλήζσο παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο πειάηεο (είηε θπζηθά πξφζσπα, Φ.Π., είηε
λνκηθά πξφζσπα, Ν.Π.) θαη νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν· εμαίξεζε απνηεινχλ ηα εκβάζκαηα ζε ινγαξηαζκφ άιιεο
ηξάπεδαο θαζψο θαη νη πιεξσκέο ζε νξγαληζκνχο (π.ρ. ΓΔΖ) φπνπ ε πίζησζε
γίλεηαη ζε ζπκθσλεκέλν ρξφλν.
Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζην internet είλαη παξάγνληαο θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ internet banking θαη ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο
πειάηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο εηδηθφ θσδηθφ
ρξήζηε (UserID), πξνζσπηθφ θσδηθφ (password) θαζψο θαη εηδηθή ζπζθεπή
παξαγσγήο αξηζκψλ απζεληηθφηεηαο ζπλαιιαγήο8 (e-code). ην ζεκείν απηφ
λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ζπζθεπή απηή αληηθαηέζηεζε ηε ιίζηα ΣΑΝ κε ηελ
νπνία νη ηξάπεδεο πξνκήζεπαλ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη φηη νη αξηζκνί ΣΑΝ είλαη
κηαο ρξήζεσο, δειαδή ε ζπζθεπή παξάγεη έλαλ αξηζκφ αλά ζπλαιιαγή γηα
κεγαιχηεξε αζθάιεηα.
8

TAN, Transaction Authentication Number
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Οη ζπλαιιαγέο πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία
internet banking κπνξεί λα είλαη είηε πιεξνθνξηαθέο είηε εγρξήκαηεο θαη νη
θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη:
Δλεκέξσζε γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο ινγαξηαζκψλ
Πιεξσκή δφζεσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη δαλείσλ
ελεκέξσζε γηα ππφινηπα θαη θηλήζεηο δαλείσλ (επηρεηξεκαηηθψλ
ζηεγαζηηθψλ, θαηαλαισηηθψλ)
ελεκέξσζε θίλεζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πειαηψλ κέζσ ηνπ POS (Ν.Π.)
πιεξσκή παγίσλ ππνρξεψζεσλ (ΓΔΖ, ΟΣΔ θηι)
πιεξσκή νθεηιψλ Γεκνζίνπ θαη Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ (ΦΠΑ, ΗΚΑ
θηι)
πιεξσκή νθεηιψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη internet
κεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ
απνζηνιή ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκφ άιιεο ηξάπεδαο εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ (εκβάζκαηα)
παξαγγειία κπινθ επηηαγψλ
αγνξά/πψιεζε κεηνρψλ θαη ελεκέξσζε ραξηνθπιαθίνπ
είζπξαμε δφζεσλ πειαηψλ απφ δάλεηα κέζσ εκπφξσλ (Ν.Π.)
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηο ηηκέο κεηνρψλ
αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο (password)
δηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη θαζνξηζκφο αλψηαησλ νξίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζπλαιιαγέο (Ν.Π.).
Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ππεξεζίαο internet banking κπνξεί νπνηνζδήπνηε
ελδηαθεξφκελνο (πθηζηάκελνο ή ππνςήθηνο πειάηεο) λα ελεκεξσζεί γηα
πξντφληα, επηηφθηα θαη ηηκνιφγηα ηεο ηξάπεδαο θαη λα πξνρσξήζεη
ελδερνκέλσο θαη ζε αίηεζε θάπνηνπ πξντφληνο.
Βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε λα έρεη 24σξε
πξφζβαζε

ζε

ηξαπεδηθέο

ππεξεζίεο

νπνπδήπνηε

θη

αλ

βξίζθεηαη,

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν, αθνχ δε ρξεηάδεηαη λα πάεη κέρξη ηελ ηξάπεδα.
Ωζηφζν, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην internet.
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Γίλεηαη αληηιεπηφ ινηπφλ φηη ε αδπλακία πξφζβαζεο ή αθφκε θαη ε κεησκέλεο
πνηφηεηαο θαη ηαρχηεηαο πξφζβαζε ζην internet απνηειεί κεηνλέθηεκα απηήο
ηεο ππεξεζίαο πνπ ιέγεηαη internet banking. Απηή, δειαδή, ε εμάξηεζε πνπ
ππάξρεη απφ ην δίθηπν θαη ηελ ηερλνινγία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην internet,
κπνξεί λα απνηειέζεη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ internet banking.
Σν ρακειφ θφζηνο απνηειεί πιενλέθηεκα ηφζν γηα ηελ ηξάπεδα πνπ
πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο
ζπλαιιαγέο κέζσ internet είλαη αλέμνδεο ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλαιιαγέο απφ
ην γθηζέ, νη νπνίεο επηβαξχλνληαη κε θάπνην θφζηνο. Ωζηφζν, απφ ηελ πιεπξά
ηεο ηξάπεδαο, ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο δελ θαίλνληαη
βξαρππξφζεζκα αιιά καθξνπξφζεζκα. Ο ιφγνο είλαη φηη γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπ internet banking κηα ηξάπεδα πξνβαίλεη ζε θάπνηεο δαπάλεο νη νπνίεο δελ
απνζβαίλνληαη άκεζα θαη εμάιινπ απαηηείηαη ρξφλνο ψζπνπ λα γίλεη επξέσο
απνδεθηή απφ ηνπο πειάηεο κηα λέα ππεξεζία.
Σέινο, ε ηξάπεδα, πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ απνθηά λα αμηνπνηήζεη
ηνπο ππαιιήινπο ηεο ζε πην δεκηνπξγηθέο θαη ζχλζεηεο εξγαζίεο ιφγσ
απνζπκθφξεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην γθηζέ – φπσο αλαθέξακε θαη ζηηο
πξνεγνχκελεο ελφηεηεο - κε ην internet banking απνθηά πνιιά πεξηζψξηα γηα
πξνβνιή θαη δηαθήκηζε, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ‟ φηη ζπκβαίλεη κε άιια
ελαιιαθηηθά δίθηπα φπσο ην phone ή ην mobile banking.
1.11 Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο
ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε απφ θάπνηα ηξάπεδα λα πξνβαίλνπλ ζε
έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο
απνηεινχλ

έκκεζν

δίθηπν

δηαλνκήο

ηξαπεδηθψλ

ππεξεζηψλ,

θαζψο

κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζηελ ηξάπεδα θαη ηνπο πειάηεο – απνδέθηεο ησλ
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. πλήζσο πξφθεηηαη γηα αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ ή
κεγάιεο εηαηξίεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη
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βέβαηα θαη άιινπ είδνπο επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη ηα θαηαζηήκαηα επίπισλ,
αθφκε θαη ηα γπκλαζηήξηα.
Οη εκπνξηθέο

επηρεηξήζεηο

θαηαξρήλ

έρνπλ

ηε δπλαηφηεηα

λα

πξνκεζεπηνχλ έλα κεράλεκα EFT/POS απφ θάπνηα ηξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα
εηζπξάηηνπλ ην αληίηηκν ησλ αγνξψλ ησλ πειαηψλ ηνπο ρξεψλνληαο
ηαπηφρξνλα ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ. ηε δηαδηθαζία απηή
αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ωζηφζν, εθηφο απφ ην EFT/POS, νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηεο
ηξάπεδεο γηα λα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ πηζησηηθέο θάξηεο ζε πειάηεο ηνπο ή
αθφκε θαη λα ρνξεγνχλ δάλεηα. ε θάζε πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο
απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ζηελ ηξάπεδα ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο (γηα ην
δάλεην ή ηελ πηζησηηθή θάξηα) θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ε ηξάπεδα εγθξίλεη ή
απνξξίπηεη ην αίηεκα.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη φξνη ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ απηψλ είλαη πην
επλντθνί απφ ηνπο φξνπο ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα
ησλ ηξαπεδψλ (ρακειφηεξα επηηφθηα, κεδεληθά έμνδα θαθέινπ). Απηφ βέβαηα
απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηνλ πειάηε πνπ δαλεηνδνηείηαη, φπσο θαη ην γεγνλφο
φηη κε απιέο δηαδηθαζίεο θαη ρσξίο λα επηζθεθηεί θάπνην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα
απνθηά ηα ρξήκαηα πνπ επηζπκεί γηα λα θάλεη θάπνηα αγνξά (απηνθηλήηνπ,
ειεθηξηθήο ζπζθεπήο θηι) κε δφζεηο.
Απφ ηε ζπλεξγαζία απηή επσθειείηαη βεβαίσο θαη ε επηρείξεζε, θαη
κάιηζηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη αληηζηαζκίδνπλ ην φπνην θφζηνο
ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία απηή (ρξφλνο εθκάζεζεο πξνγξάκκαηνο αηηήζεσλ,
ρξφλνο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη γηα ηελ ππνβνιή κηαο
αίηεζεο θηι). Σν γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη άκεζα ηα ρξήκαηά ηεο
είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Δπηπιένλ, κεδελίδεη ηνλ θίλδπλν
απφ ηνπο επηζθαιείο πειάηεο θαη κεηψλεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο, θαζψο νη πειάηεο δε ρξσζηάλε
πιένλ ζηελ επηρείξεζε αιιά ζηελ ηξάπεδα.
Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ ππάξρνπλ άκεζα νθέιε πνπ έρνπλ
λα θάλνπλ κε ηελ είζπξαμε ηφθσλ απφ ηα δάλεηα θαη ηηο πηζησηηθέο θάξηεο

19

θαζψο θαη ηηο ζπλδξνκέο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη έκκεζα
νθέιε· ε επηρείξεζε πξνζθέξεη «έηνηκνπο» πειάηεο ζηελ ηξάπεδα, ε νπνία
κπνξεί λα ηνπο αμηνπνηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πειαηεηαθή ζρέζε αθφκε
θαη φηαλ εμνθιεζεί ην αξρηθφ δάλεην ή ε θάξηα πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηελ
επηρείξεζε.
Απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπλεξγαζίεο επσθεινχληαη, φπσο είδακε, θαη νη
ηξεηο εκπιεθφκελεο νκάδεο (πειάηεο, επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο), γη‟ απηφ θαη
είλαη πνιιέο νη ηξάπεδεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. Ωζηφζν,
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ δελ είλαη ηφζν
εχθνιε ζε κηθξέο θνηλσλίεο, φπνπ φινη γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ
ζπλεζίζεη λα πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο επί πηζηψζεη ρσξίο θάπνην απνδεηθηηθφ
έγγξαθν (επηηαγή, γξακκάηην θηι).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:
ΟΦΔΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ
2.1 Δηζαγσγή
Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα. Κεξδηζκέλνη απφ απηή ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ είλαη
βεβαίσο ηα ίδηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη νη ζπλαιιαζζφκελνη
κε απηά, είηε είλαη ηδηψηεο είηε είλαη επηρεηξήζεηο.
Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε απφ ηηο ηξάπεδεο ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ
κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο
ζπλερνχο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο – θηλεηφ ηειέθσλν, internet θηι. ην
θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη κηα αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ
απφ ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
αιιά θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο πάλσ ζηε
ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πειάηεο.
ην ζεκείν απηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ιφγσ ηεο αλνκνηνκνξθίαο πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα δίθηπα κεηαμχ ηνπο9, κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ δελ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ
δηθηχσλ αιιά έλα κέξνο απηψλ.
2.2 Οθέιε
Πνιιά απφ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη ηξάπεδεο θαη νη πειάηεο ηνπο
απφ ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, ην
έλα δειαδή απνηειεί ζπλέπεηα ηνπ άιινπ. Δπηπιένλ, θάπνηα απφ ηα νθέιε
είλαη νξαηά άκεζα, ζε αληίζεζε κε άιια πνπ θαίλνληαη καθξνπξφζεζκα.

9

ε γεληθέο γξακκέο ην internet banking κε ην mobile,ην phone θαη ην PC banking έρνπλ ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ην ATM, ην EFT/POS θαη νη επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά.
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Γηα ηνπο πειάηεο, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
24 ψξεο ην 24σξν φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ
φθεινο, φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νπνπδήπνηε θη αλ
βξίζθνληαη. Δίηε είλαη ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ, ζην ζπίηη ή ην
γξαθείν, αθφκε θαη θαζνδφλ, ν πειάηεο κπνξεί λα θάλεη ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν, θάπνηνλ
ππνινγηζηή κε ή ρσξίο ζχλδεζε internet, κεραλήκαηα ηεο ηξάπεδαο, φπσο είλαη
ην ATM θαη ην EFT/POS.
Γηα ηνπο πειάηεο απηή ε απνδέζκεπζε απφ ηηο ηξάπεδεο, ρξνληθά θαη
γεσγξαθηθά, ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, θαζψο κπνξνχλ
λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο πνιχ πην γξήγνξα ρσξίο λα ράλνπλ
ρξφλν ζε κεηαθηλήζεηο θαη αλακνλή ζηελ νπξά ηνπ γθηζέ.
Πέξα απφ ηελ ηαρχηεηα, ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα παξέρνπλ θαη πςειή
πνηφηεηα εμππεξέηεζεο θαζψο νη ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί θαλείο λα
πξαγκαηνπνηήζεη κέζσ απηψλ είλαη πνιιέο θαη θαιχπηνπλ κεγάιν θάζκα ησλ
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Δθηφο απηνχ, νη ηξάπεδεο ζπλερψο εκπινπηίδνπλ ηε
ιίζηα ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη φζνλ ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο.
Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα
ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ, αθφκα θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, θαη
ζπλεπψο λα κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη πην απνηειεζκαηηθά. Σαπηφρξνλα ν
πειάηεο κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ην άγρνο ηεο έγθαηξεο πιεξσκήο δηαθφξσλ
νθεηιψλ, είηε αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα είηε ηξίηνπο (ΓΔΚΟ, Γεκφζην
θηι), δίλνληαο πάγηα εληνιή απηφκαηεο πιεξσκήο ηνπο. Να ζεκεηψζνπκε
επίζεο φηη ε απηφκαηε πιεξσκή νθεηιψλ θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή κεηαθνξά
ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ (ηδίνπ ή ηξίηνπ αηφκνπ) ζπλεπάγνληαη
αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαζψο δελ απαηηείηαη ε κεηαθνξά θπζηθνχ
ρξήκαηνο.
Σα ελαιιαθηηθά δίθηπα απνηεινχλ εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθέο κε επηηφθηα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα
πξνζθεξφκελα απφ ηηο ηξάπεδεο πξντφληα (δάλεηα, θάξηεο, επελδπηηθά
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πξντφληα θηι). Έηζη, εθηφο απφ ην φηη εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, νη πειάηεο
κπνξνχλ λα θάλνπλ άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πξντφλησλ
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ εθείλε κε ηελ νπνία ζα ζπλεξγαζηνχλ. Δπίζεο,
φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πνιιέο θνξέο ηα πξντφληα
πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο έρνπλ πην επλντθνχο φξνπο κέζσ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ (π.ρ. δάλεηα κέζσ επηρεηξήζεσλ) θαη ζπλεπψο θαζίζηαληαη πην
ζπκθέξνληα γηα ηνπο πειάηεο, ελψ νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο είλαη αλέμνδεο,
κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλαιιαγέο απφ ην γθηζέ γηα ηηο
νπνίεο ν πειάηεο επηβαξχλεηαη άκεζα ή έκκεζα.
Ωζηφζν, κεησκέλν θφζηνο ζηηο ζπλαιιαγέο δελ έρνπλ κφλν νη πειάηεο
αιιά θαη νη ηξάπεδεο, θάηη πνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γη‟
απηέο. Τπνινγίδεηαη φηη αλ κηα ζπλαιιαγή απφ ην γθηζέ θνζηίδεη 1€, απφ ην
ηειέθσλν θνζηίδεη 0,50€, κέζσ ATM 0,25€, ελψ αλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ
internet banking θνζηίδεη 0,05€. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη νη ηξάπεδεο έρνπλ
ζνβαξφ ιφγν λα θαηεπζχλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο φιν θαη πην πνιχ πξνο ηα
ελαιιαθηηθά δίθηπα.
Βέβαηα, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ηξαπεδψλ κεηψλεηαη, φρη κφλν απφ ην
ρακειφηεξν θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη απφ ηελ εμνηθνλφκεζε
θφζηνπο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη
πειάηεο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα πξντφληα ηεο ηξάπεδαο
(π.ρ. κέζσ internet), θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ηξάπεδεο κπνξνχλ πην εχθνια
(θαη πην νηθνλνκηθά) λα πξνβάιινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ θάπνηα πξντφληα
κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, ζηνρεχνληαο ζην ζχλνιν ηεο πειαηείαο ή ζε
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πειαηψλ.
Ζ απμεκέλε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο πειάηεο
ζπλεπάγεηαη απνζπκθφξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζην γθηζέ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη
θαιχηεξε εμππεξέηεζε. Μεηψλνληαη δειαδή νη πηζαλφηεηεο δπζαξέζθεηαο
θάπνησλ πειαηψλ απφ ηελ πνιχσξε αλακνλή ζηελ νπξά. Δπηπιένλ, νη
ηξάπεδεο αμηνπνηνχλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζε πην δεκηνπξγηθέο θαη πην
ζχλζεηεο εξγαζίεο, φπσο είλαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ, νη πσιήζεηο θαη νη
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο εμππεξεηνχληαη
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θαιχηεξα θαη είλαη πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη, θάηη πνπ επηδηψθεη θάζε
ηξάπεδα γηα ηνπο πειάηεο ηεο.
Πνιιά απφ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, κεηαμχ απηψλ θαη ην internet banking,
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. Ο πειάηεο απνθηά πην
ζηελή ζρέζε κε ηελ ηξάπεδά ηνπ θαη κπνξεί λα επηθνηλσλεί καδί ηεο κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα εθθξάζεη θάπνηα άπνςε ή θάπνην
παξάπνλν. ζν πεξηζζφηεξν κηα ηξάπεδα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ
θαη φζν πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη είλαη νη ηειεπηαίνη, ηφζν πην δχζθνια ζα
ηεξκαηίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ ηξάπεδα. Θα ιέγακε, ινηπφλ, φηη ε
ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ελδπλακψλεη ηε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο.
Μηα ηξάπεδα, φηαλ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο πνιιέο ππεξεζίεο αιιά θαη
πνιινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο, „θεξδίδεη‟ ηνπο πειάηεο θαη
βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηεο. Έρνληαο, δειαδή, ηζρπξή εηθφλα, κπνξεί, φρη κφλν
λα δηαηεξήζεη ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο ηεο, αιιά θαη λα απμήζεη ην κεξίδηφ
ηεο ζηελ αγνξά, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ λεαξήο ειηθίαο, νη νπνίνη
είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ έρεη κηα ηξάπεδα, ζπκβάιινπλ
θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεραλήκαηα EFT/POS θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο
πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηξάπεδα ζε επίπεδν ρνξήγεζεο δαλείσλ θαη
πηζησηηθψλ θαξηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη αθελφο δηφηη ε ηξάπεδα αμηνπνηεί ην
πειαηνιφγην ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ δηφηη νη επλντθνί φξνη
ησλ δαλείσλ κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη εθπηψζεηο, ηα bonus θαη ηα ινηπά
πξνλφκηα πνπ πξνζθέξνληαη, πξνζειθχνπλ πειάηεο πνπ ζε άιιε πεξίπησζε
ελδερνκέλσο λα κελ αγφξαδαλ θάπνην ηξαπεδηθφ πξντφλ.
Σέινο, νη ηξάπεδεο κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ κπνξνχλ λα
επεθηείλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο αθφκα θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.
Δίλαη ινγηθφ πσο κηα ηξάπεδα δελ κπνξεί λα έρεη ππνθαηαζηήκαηα παληνχ, γηα
πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο θαη θπξίσο νηθνλνκηθνχο. Απηφ ην θελφ ινηπφλ
έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, κέζσ ησλ νπνίσλ ε ηξάπεδα
πξνζεγγίδεη πειάηεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο
ηεο θαη λα ηνπο εμππεξεηεί.
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ζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα πνχκε φηη επσθεινχληαη απφ ηε
ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ σο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο (internet banking,
PC banking θηι) αιιά θπξίσο σο ζπλεξγάηεο απηήο, θαηέρνληαο EFT/POS ή
ρνξεγψληαο δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο. Σν θχξην φθεινο πνπ απνθνκίδνπλ
νη επηρεηξήζεηο είλαη ε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε εμαζθαιηζκέλε
είζπξαμε ησλ νθεηιψλ, κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηή ζπλεπάγεηαη (π.ρ.
κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, κείσζε θηλδχλνπ). Σέινο, νη επηρεηξήζεηο
δηεπξχλνπλ ην πειαηνιφγηφ ηνπο θάλνληαο ζπλεξγαζίεο κε ηξάπεδεο θαη
γίλνληαη πην αλαγλσξίζηκεο θαη πην αληαγσληζηηθέο.
2.3 Μεηνλεθηήκαηα – Πξνβιήκαηα
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είδακε φηη ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα
παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ηα πηνζεηνχλ
φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Ωζηφζν, είλαη γλσζηφ φηη θάζε ηη έρεη ηε ζεηηθή
αιιά θαη ηελ αξλεηηθή ηνπ πιεπξά θαη θπζηθά ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα δελ
απνηεινχλ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ. Παξνπζηάδνπλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα,
κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζ‟ απηήλ ηελ ελφηεηα. Οη ηξάπεδεο, βέβαηα,
αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο, θαη πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο
εηαηξίεο, πξνζπαζνχλ θάζε θνξά λα βειηηψλνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ δηθηχσλ,
γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, επθνιφηεξε πξφζβαζε, αιιά θαη θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.
Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο
αλαθνξηθά κε ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, θαη πνπ πνιιέο θνξέο απνηειεί
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, είλαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο.
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη
αδηάιεηπηε, ψζηε λα αθνινπζεί ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ηεο αλάπηπμεο ηεο
ηερλνινγίαο. Πξφβιεκα επίζεο απνηειεί ε έιιεηςε απφδεημεο θαη ππνγξαθήο
ζε ζπλαιιαγέο κέζσ θάπνησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ. Σέηνηνπ είδνπο
πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ θσδηθψλ πξφζβαζεο,
κε ηελ ερνγξάθεζε ησλ ηειεθσληθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη κε ηελ
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ηνπνζέηεζε θάκεξαο ζε ρψξνπο φπνπ βξίζθνληαη ATMs. ην δήηεκα ηεο
αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζα επαλέιζνπκε ζην
επφκελν θεθάιαην.
Πνιινί πειάηεο είλαη δηζηαθηηθνί θαη απξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ελαιιαθηηθά δίθηπα γηα λα θάλνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, γεγνλφο
πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο ζε
πειάηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, νη νπνίνη έρνπλ ζπλεζίζεη ζηνλ παξαδνζηαθφ
ηξφπν εμππεξέηεζεο θαη πξνηηκνχλ ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη επηθνηλσλία κε
ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο. Τπάξρεη θαη κηα κεξίδα απφ απηνχο ηνπο
πειάηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνπ ζεσξεί ηελ ηξάπεδα ρψξν φπνπ κπνξεί λα
ζπλαλαζηξαθεί κε άιινπο αλζξψπνπο φζε ψξα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ.
Ωζηφζν, ε επηθπιαθηηθφηεηα ησλ πειαηψλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο,
απέλαληη ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε άιινπο ιφγνπο.
Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη κπνξεί λα ακθηζβεηνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ
απηψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, παξφιν πνπ πηζαλφλ λα είλαη ήδε ρξήζηεο
λέσλ

ηερλνινγηψλ

(internet,

θηλεηφ

ηειέθσλν

θηι).

Κάπνηνη

άιινη

ελδερνκέλσο λα κελ είλαη θαλ ρξήζηεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, λα κελ είλαη
εμνηθεησκέλνη κ‟ απηήλ θαη ζπλεπψο λα ηνπο είλαη δχζθνιν λα κάζνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ θάηη θαηλνχξην.
Απηή ε κεησκέλε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία απνηειεί πξφβιεκα δηφηη
ηα πεξηζζφηεξα ελαιιαθηηθά δίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο –
εμαίξεζε ίζσο απνηειεί ην Phone Banking γηα ην νπνίν ν πειάηεο
ρξεζηκνπνηεί κφλν ηε ζπζθεπή ηνπ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ ηνπ. Πξφβιεκα
επίζεο απνηειεί ε εμάξηεζε απφ ην δίθηπν ηνπ internet, δεδνκέλνπ φηη δελ
έρνπλ φινη νη πειάηεο πξφζβαζε ζε απηφ είηε γηαηί δελ ζέινπλ είηε γηαηί δελ
κπνξνχλ.
Έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ είλαη ν έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ. Με ηελ απηνκαηνπνίεζή ηνπο κέζσ
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, δελ είλαη πιένλ εχθνιν γηα ηηο ηξάπεδεο αιιά θαη ηηο
Αξρέο λα ειέγρνπλ ηε δηαθίλεζε ηνπ ρξήκαηνο ψζηε λα εληνπίδνπλ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ινηπφλ, ε λνκηκνπνίεζε ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο
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δξαζηεξηφηεηεο, ή αιιηψο, ην μέπιπκα ρξήκαηνο, γίλεηαη πην εχθνια. Αμίδεη,
σζηφζν, λα ζεκεηψζνπκε φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ησλ
ηξαπεδηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ
χπνπηεο ζπλαιιαγέο θαη λα πεξηνξίδνπλ ηηο απφπεηξεο γηα μέπιπκα ρξήκαηνο
(π.ρ. κε ηελ ππνρξεσηηθή θαηαρψξηζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ εκβάζκαηνο).
Έρεη απνδεηρζεί, φπσο είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη νη
ζπλαιιαγέο κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θνζηίδνπλ ζηελ ηξάπεδα πνιχ
ιηγφηεξν απ‟ φηη θνζηίδνπλ αλ γίλνπλ ζην γθηζέ. Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα
αγλννχκε ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αξρηθή επέλδπζε· θαη είλαη ζίγνπξν
φηη ην θφζηνο απηφ δελ είλαη ακειεηέν. πλεπψο, ζα ιέγακε φηη κηα κηθξή
ηξάπεδα δελ κπνξεί εχθνια λα αληαπνθξηζεί ζ‟ απηφ. Παξφια απηά, ίζσο είλαη
πξνηηκφηεξν θαη πην ζεκαληηθφ γηα κηα κηθξή ηξάπεδα λα πηνζεηήζεη π.ρ. ην
internet banking κφλν θαη κφλν γηα ακπληηθνχο ιφγνπο, παξά λα κελ ην
πξνζθέξεη θαζφινπ ζηνπο πειάηεο ηεο10. Γηαηί κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν φρη κφλν
κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα ράζεη θάπνηνπο πειάηεο ηεο αιιά απελαληίαο
είλαη πην πηζαλφ λα ηνπο απμήζεη ψζηε κειινληηθά λα θαηαζηεί ε επέλδπζε
θεξδνθφξα.
Με ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, ε ζρέζε κεηαμχ ηξάπεδαο θαη
πειαηψλ γίλεηαη ζηγά ζηγά πην απξφζσπε, αθνχ ειαρηζηνπνηνχληαη νη
επηζθέςεηο ησλ πειαηψλ ζην θαηάζηεκα. Ζ πνηνηηθή εμππεξέηεζε εληφο ηνπ
θαηαζηήκαηνο θαη ην αλζξψπηλν ζηνηρείν παχνπλ πιένλ λα απνηεινχλ
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή κηαο ηξάπεδαο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη είλαη πνιχ δχζθνιν γηα κηα κηθξή θαη φρη πνιχ γλσζηή
ηξάπεδα λα πξνζειθχζεη πειάηεο κφλν κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη
ηελ παξνπζία ηεο ζην internet11.
Αλαθέξζεθε λσξίηεξα φηη νη πειάηεο επσθεινχληαη γηαηί έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα αλά πάζα ζηηγκή λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα δηαζέζηκα ηξαπεδηθά

10

11

Sheshunoff Alex (1999)
Mols, N.P., Bukh, P.N.D. and Nielsen, J.F. (1999)
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πξντφληα θαη λα θάλνπλ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Απηή ε εχθνιε
πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα απαιιάζζεη ηηο ηξάπεδεο απφ θάπνην
θφζηνο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ αιιά ηαπηφρξνλα νδεγεί ζε
έληνλν θαη ζθιεξφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο
φηη κεηψλνληαη νη επηζθέςεηο ησλ πειαηψλ ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα θαζηζηά
πην δχζθνιεο ηηο ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο πξντφλησλ (cross selling).
Σέινο, ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πιήξσο ηηο
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη απηφ απνηειεί κεηνλέθηεκα. Τπάξρνπλ πνιιέο
ζπλαιιαγέο πνπ απαηηνχλ ηελ παξνπζία ηνπ πειάηε, φπσο είλαη ην άλνηγκα
ελφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ελψ ν πειάηεο αληηκεησπίδεη θαη πξαθηηθνχο
πεξηνξηζκνχο, φπσο είλαη ε έιιεηςε θπζηθνχ ρξήκαηνο (internet banking,
phone banking, PC banking) ή αθφκε θαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θπζηθφ
ρξήκα (ATM).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:
ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ
3.1 Αζθάιεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ελαιιαθηηθώλ δηθηύσλ
Σν ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη πςίζηεο
ζεκαζίαο, θπξίσο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, ρσξίο φκσο λα παξαιείπνπκε θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ
γίλνληαη κέζα ζηα θαηαζηήκαηα. Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο
ζνβαξφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, νη
ηξάπεδεο ην έρνπλ πάληα ζε πξνηεξαηφηεηα θαη δαπαλνχλ πνιιά ρξήκαηα θάζε
ρξφλν. Δμάιινπ, θακία ηξάπεδα δελ ζα επηζπκνχζε λα δπζθεκηζηεί ιφγσ
ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηά ηεο ή ιφγσ
πνιιψλ πεξηζηαηηθψλ απάηεο εηο βάξνο πειαηψλ ηεο. Να ζεκεηψζνπκε επίζεο
φηη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη γηα
κεγαιχηεξε αζθάιεηα ππάξρεη δηαηξαπεδηθή ζπλεξγαζία κέζσ κηαο επηηξνπήο
πνπ ζπζηάζεθε απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπκε φηη ζε πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο χπνπηεο ζπλαιιαγήο, νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ ηξαπεδψλ ελεκεξψλνπλ ην Σκήκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ
Δγθιήκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
3.1.1 Σν πξσηφθνιιν SET (Secure Electronic Transaction)
Σν πξσηφθνιιν SET ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ αζθαιή
κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ θξππηνγξαθία. Με
ηε βνήζεηα ηεο θξππηνγξαθίαο, θσδηθνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα ψζηε λα κελ
είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη
απνθσδηθνπνηνχληαη κφλν απφ ηνλ παξαιήπηε κε ηε ρξήζε θάπνηνπ θιεηδηνχ.
πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ δχν κέζνδνη θξππηνγξαθίαο. Ζ ζπκκεηξηθή
κέζνδνο θαη ε αζύκκεηξε κέζνδνο. χκθσλα κε ηε ζπκκεηξηθή κέζνδν
θξππηνγξαθίαο ππάξρεη έλα θαη κφλν θιεηδί, ην νπνίν είλαη γλσζηφ ζηνλ
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απνζηνιέα θαη ζηνλ παξαιήπηε θαη κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ θιεηδηνχ γίλεηαη
ηφζν ε θσδηθνπνίεζε φζν θαη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
κεηαθέξνληαη. Απηή ε κέζνδνο δελ είλαη ηφζν αζθαιήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο ζε θιεηζηά δίθηπα ζε αληίζεζε κε ηελ αζχκκεηξε κέζνδν, ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλνηρηά δίθηπα. ηελ αζχκκεηξε κέζνδν, ή αιιηψο κέζνδν
ηνπ δεκνζίνπ θιεηδηνχ, ππάξρνπλ δχν θιεηδηά, έλα ηδησηηθφ θαη έλα δεκφζην.
Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ην ηδησηηθφ θιεηδί, ην νπνίν
γλσξίδεη κφλν ν απνζηνιέαο θαη ε απνθσδηθνπνίεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ
άιινπ θιεηδηνχ (δεκφζηνπ), ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ζηνλ παξαιήπηε. Σα δχν
θιεηδηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα καζεκαηηθή ζρέζε ε νπνία θαζηζηά
δπλαηή ηελ επαιήζεπζε ηνπ ελφο θιεηδηνχ φηαλ είλαη γλσζηφ ην άιιν, αιιά ε
ζρέζε απηή δελ είλαη πξνβιέςηκε ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο λα βξεη ην έλα
θιεηδί φηαλ γλσξίδεη ην άιιν.
3.1.2 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο SSL (Secure Socket Layer)
Έλα αθφκε πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε
ησλ δεδνκέλσλ πάληα κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηαθίλεζή ηνπο είλαη ην
πξσηφθνιιν SSL. ηελ πεξίπησζε απηή ε θξππηνγξάθεζε γίλεηαη κε 128bit,
πξάγκα

πνπ

ζεκαίλεη

φηη

ππάξρνπλ

2128 πηζαλά

θιεηδηά

γηα

ηελ

θξππηνγξάθεζε, πνπ θαζηζηνχλ, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, πξαθηηθά αδχλαηε
ηελ παξαβίαζε. ηηο ζειίδεο πνπ ππάξρεη απηνχ ηνπ είδνπο θξππηνγξάθεζε,
παξαηεξνχκε φηη ην πξσηφθνιιν έρεη ηε κνξθή „https‟ θαη φρη ηε κνξθή „http‟,
ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη θάησ δεμηά έλα εηθνλίδην ζε κνξθή ινπθέηνπ.
Δπίζεο, λα ζεκεηψζνπκε φηη θάζε ηξάπεδα επηιέγεη έλαλ αλαγλσξηζκέλν
παξνρέα (Trusted Third Party), πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πηζηνπνηεί ηελ
ηαπηφηεηα ηεο ηξάπεδαο ζην δηαδίθηπν. Ζ πην γλσζηή εηαηξία παξνρήο ηέηνηνπ
είδνπο πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ε Verisign.
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3.1.3 Σαπηνπνίεζε ρξήζηε
Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη θαλείο κηα ζπλαιιαγή κέζσ ATM απαηηείηαη λα
πιεθηξνινγήζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ, δειαδή ην PIN (Personal
Identification Number). Ωζηφζν, γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απαηηείηαη ν εηδηθφο θσδηθφο ρξήζηε (username ή
UserID) θαζψο θαη ν πξνζσπηθφο θσδηθφο (password). Δπηπιένλ, φηαλ
πξφθεηηαη γηα εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο, εθηφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θσδηθψλ,
απαηηείηαη θαη έλαο αξηζκφο απζεληηθφηεηαο ζπλαιιαγήο (ΣΑΝ) γηα
πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, νη αξηζκνί ΣΑΝ
παιαηφηεξα δίλνληαλ ζε κηα ιίζηα, αιιά πιένλ παξάγνληαη απηφκαηα απφ κηα
εηδηθή ζπζθεπή κε ηελ νπνία ε ηξάπεδα πξνκεζεχεη ηνλ πειάηε.
Δπίζεο, ππάξρνπλ ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά (digital certificates), ηα
νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ππνγξάθεη ςεθηαθά ηηο
ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθά. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ
εγθαζίζηαηαη ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο
ηνπ ρξήζηε ψζηε απηφο λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί θάπνηεο ζπλαιιαγέο, φπσο
ε κεηαθνξά ρξεκάησλ.
3.1.4 Δπηπιένλ αζθάιεηα
Έλα αθφκε εξγαιείν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ηξάπεδεο γηα λα
παξέρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη ηα
πξνγξάκκαηα Firewall θαη IDS (Intrusion Detection Systems) θαζψο θαη ηα
Antivirus. Σα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχλ «ηείρνο πξνζηαζίαο» απφ ηνχο
αιιά θαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ
πξφζβαζε ζε απφξξεηα θαη πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δεδνκέλα.
Οη ηξάπεδεο, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ
πειαηψλ ηνπο, πξνβαίλνπλ επηπιένλ ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο. ε πεξίπησζε
πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλαιιαγή κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν
(ζπλήζσο πέληε έσο δεθαπέληε ιεπηά) γίλεηαη απηφκαηε απνζχλδεζε. Σν ίδην
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ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο αξηζκνχο ΣΑΝ, νη νπνίνη παξάγνληαη απηφκαηα απφ ηελ
εηδηθή ζπζθεπή, είλαη κίαο ρξήζεσο θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζε
ιίγα δεπηεξφιεπηα. Δάλ δε γίλεη απηφ, αθπξψλεηαη ν αξηζκφο θαη πξέπεη λα
παξαρζεί λένο.
Οξηζκέλεο ηξάπεδεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηε ρξήζε εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ
γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ρξήζηε ή ηελ επηιεθηηθή θαηαρψξεζε
νξηζκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία (π.ρ. ην 1ν θαη ην 3ν ςεθίν), ψζηε λα κελ είλαη
δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ππνθινπή ηνπο απφ
θάπνηνπο ηνχο12.
Δπίζεο, πνιιέο ηξάπεδεο ππνρξεψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο λα πξνβαίλνπλ
ζε αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θσδηθψλ θαηά ηελ πξψηε εηζαγσγή ζην
ζχζηεκα αιιά θαη ζε αιιαγή ηνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Όζηεξα απφ
επαλεηιεκκέλεο ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο ησλ θσδηθψλ (ζπλήζσο ηξεηο), νη
θσδηθνί απηνί θιεηδψλνληαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη είλαη επηβεβιεκέλε ε
επίζθεςε ηνπ πειάηε ζε θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα
μεθιεηδσζνχλ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο θσδηθνχο ηνπ ATM.
ζνλ αθνξά ηα ΑΣΜs, νη ηξάπεδεο θαη νη εηαηξίεο πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ
πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα βειηηψλνπλ ηελ ηερλνινγία ηνπο ψζηε λα κελ είλαη
εχθνιε ε ππνθινπή ζηνηρείσλ. Μάιηζηα ππάξρνπλ εηδηθνί κεραληζκνί
εληνπηζκνχ ζπζθεπψλ ππνθινπήο ελψ ζε πνιιά ΑΣΜ έρνπλ ηνπνζεηεζεί
θάκεξεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ωζηφζν, ζπλερψο ιακβάλνπλ ρψξα
πεξηζηαηηθά πνπ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ράθεξο κάιινλ
ρξεζηκνπνηνχλ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία απφ απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
ηξάπεδεο. Γηα ηηο ηειεθσληθέο ζπλαιιαγέο (phone banking, mobile banking)
πξέπεη λα πνχκε φηη ερνγξαθνχληαη γηα λα παξέρνπλ κηα επηπιένλ δηθιείδα
αζθαιείαο πέξα απφ ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο, ελψ ππάξρνπλ θαη
ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο θσλήο.
Σέινο, πξέπεη λα πνχκε φηη παξάιιεια κε φια φζα αλαθέξακε
παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ γηα κηα ηξάπεδα λα απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα
12

Μαπξνγηάλλεο, Γεκήηξεο (2003)
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πςεινχ θηλδχλνπ, λα ηεξεί αληίγξαθα αζθαιείαο αιιά θαη λα πξνβαίλεη ζε
ηαθηηθφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο.
3.1.5 Σξφπνη απάηεο
Ζ πην δηαδεδνκέλε απάηε κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη ην ιεγφκελν “phishing”
(ςάξεκα ζην δηαδίθηπν). Μέζσ απηήο ηεο ηερληθήο, νη επηηήδεηνη θαηνξζψλνπλ
λα ππνθιέςνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο απφ
αλππνςίαζηνπο πειάηεο. πλήζσο ν πειάηεο δέρεηαη έλα e-mail ην νπνίν ηνλ
πξνηξέπεη λα επηζθεθηεί θάπνηα ζειίδα ζην δηαδίθηπν θαη λα θαηαρσξίζεη
πξνζσπηθά ζηνηρεία, φπσο ην password, θαη ηνπο αξηζκνχο ινγαξηαζκψλ θαη
πηζησηηθψλ θαξηψλ. Σν e-mail απηφ απνζηέιιεηαη απφ κηα δήζελ λφκηκε
εηαηξία, ε νπνία πξνθαζίδεηαη θάπνηα ελεκέξσζε αξρείσλ ή επαιήζεπζε
ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνλ πειάηε λα θαηαρσξίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ.
Οη πειάηεο είλαη εχθνιν λα παξαπιαλεζνχλ εάλ δελ δψζνπλ ηε δένπζα
πξνζνρή ζηα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη ζηελ έλδεημε ηεο αζθαινχο
ηνπνζεζίαο (εηθνλίδην κε ην ινπθέην).
Γηα ηελ απάηε ζε ΑΣΜ ε πην δηαδεδνκέλε ηερληθή είλαη ην “skimming”,
ρσξίο λα είλαη ε κνλαδηθή. Μέζσ ηεο ηερληθήο απηήο επηηπγράλεηαη αληηγξαθή
ησλ

ζηνηρείσλ

ηεο

καγλεηηθήο

ηαηλίαο

ηεο

θάξηαο.

πγθεθξηκέλα,

ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπζθεπή ππνθινπήο (skimmer) ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην
ζεκείν ππνδνρήο ηεο θάξηαο θαη «δηαβάδεη» ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο φζν ν
πειάηεο πξαγκαηνπνηεί ηε ζπλαιιαγή ηνπ.

Έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο ηα

ζηνηρεία απηά, νη δξάζηεο κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ ηελ θάξηα.
Μηα άιιε ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ΑΣΜs είλαη απηή ηνπ “Lebanesse
loop”. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ ππνδνρή ηεο θάξηαο
θαη ηελ παγηδεχεη κφιηο ν πειάηεο ηελ ηνπνζεηήζεη εθεί γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν
δξάζηεο, πνπ ζηέθεηαη ιίγν πην πέξα, πξνζθέξεηαη λα βνεζήζεη ηνλ πειάηε θαη
ηνπ δεηά λα θαηαρσξίζεη ην PIN ηνπ. Ο πειάηεο απνρσξεί ππνζέηνληαο φηη ην
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κεράλεκα παξαθξάηεζε ηελ θάξηα ηνπ ιφγσ δπζιεηηνπξγίαο θαη ν δξάζηεο
κπνξεί αλελφριεηνο λα πάξεη ηελ θάξηα γλσξίδνληαο πιένλ θαη ην PIN.
Τπάξρνπλ θη άιινη ηξφπνη γηα λα ππνθιέςεη θαλείο ηνλ πξνζσπηθφ
θσδηθφ ηνπ πειάηε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε κηθξνθάκεξα, ή κε θάκεξα
θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα κελ είλαη
νξαηή αιιά ηαπηφρξνλα λα εζηηάδεη ζην πιεθηξνιφγην. Ζ απφζπαζε ηνπ PIN
κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ςεχηηθνπ πιεθηξνινγίνπ πάλσ απφ ην
πξαγκαηηθφ, ην νπνίν είλαη ηφζν ιεπηφ πνπ δχζθνια γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ
πειάηε.
3.1.6 Αζθάιεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο
ζνλ αθνξά ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, ζε πεξίπησζε θινπήο ηνπο είλαη πνιχ
εχθνιν ζεσξεηηθά λα πξαγκαηνπνηήζεη θαλείο ζπλαιιαγέο (αγνξέο) είηε
πξαγκαηηθέο είηε ειεθηξνληθέο πξνζπνηνχκελνο φηη είλαη ν θάηνρνο. ηελ
πξάμε, βέβαηα, ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο
δεηνχλ ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ, ζπλεπψο
δηαζθαιίδεηαη ε θαιή ρξήζε ηεο θάξηαο. ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, σζηφζν,
θάηη ηέηνην είλαη δχζθνιν. ε πεξίπησζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο ηεο
θάξηαο, ζα πξέπεη ε ζπλαιιαγή λα ακθηζβεηεζεί θαη ε επηρείξεζε λα
επηζηξέςεη ην πνζφ ζηνλ πξαγκαηηθφ θάηνρν. Ωζηφζν, ε επηρείξεζε θηλδπλεχεη
λα κελ πάξεη πνηέ ηα ρξήκαηά ηεο γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε
έρεη πξνζθέξεη.
Οη πηζησηηθέο θάξηεο βέβαηα έρνπλ ζηελ πίζσ φςε έλαλ ηξηςήθην θσδηθφ
αζθαιείαο (Card Security Code)13, ηνλ νπνίνλ είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα
γλσξίδεη κφλν εθφζνλ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην πιαζηηθφ ηεο θάξηαο. Γηα
κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο,
ππάξρεη ε κέζνδνο AVS (Address Verification Service), ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ε δηεχζπλζε ζηελ νπνία δεηά ν πειάηεο λα απνζηαινχλ ηα πξντφληα πξέπεη λα

13

Ζ Visa ηνλ νλνκάδεη Card Verification Value 2 (CVV 2) θαη ε MasterCard ηνλ νλνκάδεη Card
Verification Code 2 (CVC 2)
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είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηε δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο πνπ έρεη δειψζεη ν
θάηνρνο ηεο θάξηαο ζηελ ηξάπεδά ηνπ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη νξγαληζκνί Visa θαη MasterCard αλέπηπμαλ ην
πξφηππν 3D-Secure, ην νπνίν νλφκαζαλ Verified by Visa (VbV) θαη
SecureCode

αληίζηνηρα. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, φηαλ

πξαγκαηνπνηείηαη κηα πιεξσκή, ε ηξάπεδα/acquirer (πιεξψηξηα ηξάπεδα) δεηά
απφ ηελ ηξάπεδα/issuer (εθδφηξηα ηξάπεδα) λα πηζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
θαηφρνπ ηεο θάξηαο. Ζ πηζηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε ηελ πιεθηξνιφγεζε απφ
ηνλ θάηνρν ελφο πξνζσπηθνχ θσδηθνχ. Αθνχ γίλεη ε πηζηνπνίεζε αθνινπζεί ε
ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία ιήςεο έγθξηζεο θαη ρξέσζεο ηεο θάξηαο. Να
ζεκεησζεί,

σζηφζν,

φηη

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνρσξήζεη

ε

δηαδηθαζία

πηζηνπνίεζεο πξέπεη ηφζν ε ηξάπεδα/acquirer φζν θαη ε ηξάπεδα/issuer λα
έρνπλ πινπνηήζεη ην πξφηππν 3D-Secure. Αλ ε ηξάπεδα/issuer δελ έρεη
πινπνηήζεη ην πξφηππν αιιά δεηεζεί πηζηνπνίεζε απφ ηελ ηξάπεδα/acquirer,
ηφηε ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ηελ επζχλε θέξεη
απνθιεηζηηθά ε εθδφηξηα ηξάπεδα. Απηφ απνηειεί θίλεηξν ψζηε λα πινπνηεζεί
απηφ ην πξφηππν απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, πιεξψηξηεο θαη
εθδφηξηεο.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη θάηνρνη πηζησηηθψλ θαξηψλ ζα
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί φηαλ πξφθεηηαη λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο
κέζσ internet. Κη απηφ γηαηί ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ
δειεαζηηθέο πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο, κε
κνλαδηθφ φκσο ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαξηψλ.
3.1.7 Ο ξφινο ηνπ ρξήζηε
Θχκαηα φισλ απηψλ ησλ ηερληθψλ απάηεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ δελ
είλαη κφλν νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη νη ίδηεο νη ηξάπεδεο γηαηί
πιήηηεηαη ε θήκε θαη ε αμηνπηζηία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ηξάπεδεο
θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ ηα
θαηλφκελα απάηεο θαη δαπαλνχλ κεγάια πνζά γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ
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ηερλνινγηψλ ζηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα.
Ωζηφζν, πνιχ ζεκαληηθφο ζεσξείηαη θαη ν ξφινο ηνπ ρξήζηε ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο αθνινπζψληαο θάπνηνπο βαζηθνχο θαλφλεο
πξφιεςεο.
πγθεθξηκέλα, ην πξψην πξάγκα ην νπνίν ζπληζηνχλ νη ηξάπεδεο ζηνπο
ρξήζηεο είλαη ε απζηεξά πξνζσπηθή ρξήζε ησλ θσδηθψλ (PIN, password,
TAN θηι) είηε απηνί αθνξνχλ θάξηεο αλάιεςεο ΑΣΜ, είηε αθνξνχλ
πηζησηηθέο θάξηεο, είηε θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην internet. ε θακία πεξίπησζε
δελ ζα πξέπεη νη θσδηθνί λα γλσζηνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο (ζπγγελείο,
ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο, άηνκα πνπ πξνζπκνπνηνχληαη λα βνεζήζνπλ ηελ
ψξα ηεο ζπλαιιαγήο). Ζ θαηαζηξνθή ησλ εγγξάθσλ πνπ απνηππψλνπλ ηνπο
θσδηθνχο απηνχο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε, φπσο θαη ε αιιαγή ηνπο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεη λα επηιέγεη θσδηθνχο
πνπ κπνξνχλ εχθνια λα πξνβιεθζνχλ, φπσο νη εκεξνκελίεο γέλλεζεο.
πγθεθξηκέλα γηα ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ΑΣΜ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα
ειέγρεη ην ρψξν πξηλ πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή θαη λα ρξεζηκνπνηεί, αλ
είλαη εθηθηφ, ηα ίδηα ΑΣΜs ψζηε λα κπνξεί λα εληνπίζεη ηπρφλ αιιαγέο. Καηά
ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ PIN θαιφ είλαη ν ρξήζηεο λα θαιχπηεη ην ρέξη ψζηε λα
κελ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηεί απφ θάπνηνλ ηξίην. Δπίζεο, αλ ε θάξηα
παξαθξαηεζεί απφ ην κεράλεκα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη
ακέζσο κε ηελ ηξάπεδα ζηα ηειέθσλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο νζφλεο ησλ
ΑΣΜs.
ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ηεο θάξηαο αλαιήςεσλ ή ηεο
πηζησηηθήο θάξηαο θξίλεηαη ζθφπηκε ε άκεζε ελεκέξσζε ηεο ηξάπεδαο
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αθχξσζή ηνπο. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη
ε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ θαξηψλ.
ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ internet, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο
ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεηαη ν ρξήζηεο θαη ζηηο νπνίεο ηνπ δεηείηαη λα
θαηαρσξίζεη θάπνηα ζηνηρεία. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζα πξέπεη λα είλαη
εκθαλήο θαη λα εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ην εηθνλίδην κε ην
ινπθέην πνπ δείρλεη φηη ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε αζθαιή ηνπνζεζία. Απμεκέλε
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πξνζνρή απαηηείηαη φηαλ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
ρξήζηεο δελ είλαη δηθφο ηνπ αιιά θνηλφρξεζηνο (π.ρ. internet cafe) δηφηη κπνξεί
λα απνζεθεπηνχλ δεδνκέλα πνπ δελ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα απνζεθεπηνχλ.
Σέινο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ έλα
θαιφ πξφγξακκα antivirus ην νπνίν λα ην αλαλεψλεη ζπρλά πξνθεηκέλνπ λα
απνιακβάλεη πξνζηαζία απφ ηελ απεηιή ηψλ.
3.3 Ννκηθό πιαίζην
Κάζε δξαζηεξηφηεηα, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή, δηέπεηαη απφ θάπνηνπο
λφκνπο κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο
ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Ωζηφζν, απφ ηε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ γηα
ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο αλαθχπηνπλ επηπιένλ λνκηθά δεηήκαηα. Σα
θπξηφηεξα απφ απηά αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, δειαδή
ηνπ internet, γη‟ απηφ θαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηα λνκηθά
δεηήκαηα ηνπ internet banking.
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έγηλε γξήγνξα αληηιεπηή ε αλάγθε γηα
δεκηνπξγία θαλφλσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ην internet
banking. Γχν είλαη νη ζηφρνη ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή14:
α) ε δεκηνπξγία ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ
απξφζθνπηε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ εληαία αγνξά,
απνθεχγνληαο ηελ έγθξηζε εζληθψλ λνκνζεηηθψλ απνθιίζεσλ θαη
β) ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο αθελφο κεηαμχ ηεο λνκνζεζίαο πεξί
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο Οδεγίαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην
θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ηεο παξνρήο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ on-line
θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηξφπσλ παξνρήο ηνπο.
Οη θαλφλεο θαη νη Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνληθή
ηξαπεδηθή εληάζζνληαη ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε
14

Γθφξηζνο, Υξήζηνο θαη Σαζάθνο Κσλ/λνο (2003)
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ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηηο Οδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάιεςε θαη άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ θνηλνηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα.
ηε δεχηεξε ελφηεηα αλήθνπλ νη Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ
ελψ ζηελ ηξίηε ελφηεηα εληάζζνληαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζην θαλνληζηηθφ
πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
Οη θπξηφηεξεο πηπρέο ηνπο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ην internet banking είλαη
α) ε λνκνζεζία γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία, β) ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ θαηαλαισηή θαη γ) ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ internet banking, ππάγνληαη, φπσο φιεο νη
ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ζηελ επνπηεία ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαζψο θαη ηηο
ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα15. Δπηπιένλ, φκσο,
δηέπνληαη απφ ηελ Οδεγία 2000/31, πνπ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
χκθσλα κε ηελ νδεγία απηή, ηζρχεη ε αξρή ηνπ «θξάηνπο πξνέιεπζεο»,
δειαδή κηα ηξάπεδα πνπ δηεμάγεη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ internet,
ππάγεηαη ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχεη θαη αζθεί ηελ
νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Ζ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο νδεγίαο είλαη
θαλεξή αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζε άιιε πεξίπησζε ζα έπξεπε ην θάζε πηζησηηθφ
ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο
λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο φισλ ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, θάηη πνπ
πξαθηηθά είλαη πνιχ δχζθνιν16.
Να επηζεκάλνπκε, αθφκε, φηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθηφο ησλ άιισλ,
είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Ν.2331/95 ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ζρεηηθά κε ην μέπιπκα
ρξήκαηνο. Βέβαηα, απηή ε αξκνδηφηεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο αλήθεη ζην
πιαίζην ηεο γεληθήο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν
αλαγθαία φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ internet.
15
16

Γηαλλφπνπινο, Γεψξγηνο (2003)
Gkoutzinis, Apostolos (2000)
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Δπίζεο, κε ηελ Οδεγία 2002/65/ΔΚ θαζηεξψζεθε ε ππνρξέσζε ησλ
ηξαπεδψλ λα πιεξνθνξνχλ ηνλ πειάηε γηα ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο εμ‟
απνζηάζεσο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Δλψ γηα ηηο πιεξσκέο κέζσ internet
banking, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαζνξίζηεθε κε ηελ Οδεγία 98/26, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηνλ Ν.2789/2000. Δηδηθά γηα ηηο
δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ηζρχεη ε Οδεγία 97/5 θαη ην αληίζηνηρν ΠΓ 33/2000
ελψ απφ 01.01.2002 κε ηνλ Καλνληζκφ 2560/2001 θαζηεξψζεθε ε αξρή ηεο
δηαθάλεηαο ησλ επηβαιιφκελσλ εμφδσλ ζηηο εγρψξηεο θαη δηαζπλνξηαθέο
πιεξσκέο.
ηα ειιεληθά πιαίζηα, ξεηή αλαθνξά ζην internet banking γίλεηαη ζηελ
Πξάμε πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 50/31.7.2002 «θαζνξηζκφο
πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ», κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη
άζθεζε επίβιεςεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο
θαη ζηα ππνζηεξηθηηθά πξντφληα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκήο.
3.3.1 Πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είδακε φηη κία απφ ηηο πηπρέο ηνπ δηθαίνπ ζην
νπνίν ππάγεηαη ην internet banking είλαη ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
θαηαλαισηή. Τπάξρνπλ δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ζέκα απηφ, πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εκπφξην, σζηφζν, δελ είλαη εχθνια εθαξκφζηκεο ζην
ειεθηξνληθφ εκπφξην. Απηφ ζπκβαίλεη αθελφο δηφηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην
δελ έρεη ζχλνξα, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζηελ
εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ θαη αθεηέξνπ δηφηη εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πνπ, νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε, είλαη
ξαγδαίεο17.
Έρνπλ ζεζπηζηεί έσο ηψξα αξθεηνί λφκνη θαη θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ
internet. Απηνί νη λφκνη θαη νη θαλφλεο αθνξνχλ δηάθνξα ζέκαηα, κεηαμχ
άιισλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηηο ειεθηξνληθέο
17

Σαβιαξίδεο, Κ. (2000)
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ππνγξαθέο18, ηελ αζθάιεηα ησλ θαξηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη κε
απηέο, ηηο εμ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ γηα
πιήξε θαη ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Ζ άιιε πηπρή ηνπ δηθαίνπ απφ ην νπνίν δηέπεηαη ην internet banking είλαη
ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ. Σν ζέκα απηφ είλαη
κείδνλνο ζεκαζίαο γη‟ απηφ θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ απαηηεί πνιχ κεγάιε πξνζνρή.
Τπάξρεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη λα
δηαβηβάδνληαη δεδνκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο εθηφο Δ.Δ., νη νπνίεο δελ παξέρνπλ
“ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο”19. Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνο ηξίηεο
ρψξεο είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Αξρήο
Πξνζηαζίαο

Γεδνκέλσλ

Πξνζσπηθνχ

Υαξαθηήξα

ή

ζε

εμαηξεηηθέο

πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.
3.3.2 Ζιεθηξνληθέο ππνγξαθέο
Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε ρξήζε ηνπ internet γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο είλαη ην ζέκα ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.
Σν δήηεκα απηφ βέβαηα απαζρφιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί θαη ηελ
ηξαπεδηθή θνηλφηεηα, θαζψο είλαη πιένλ εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ
ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ internet. Λχζε ζην ζέκα απηφ ηεο ηαπηνπνίεζεο ήξζαλ
λα δψζνπλ νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο.
Μηα δεθαεηία πξηλ, φπνπ νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο δελ ήηαλ επξέσο
δηαδεδνκέλεο, ζε πνιιέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδνο, δελ
ππήξρε λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο.
πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 παξ. 1 ΑΚ, ην έγγξαθν
σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηθαηνπξαμίαο πξέπεη λα θέξεη ηελ ηδηφρεηξε
ππνγξαθή ηνπ εθδφηε ηνπ ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 443 ΚΠνιΓ, ε
απνδεηθηηθή δχλακε ηνπ εγγξάθνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή

18
19

ην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζα αλαθεξζνχκε πην αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα.
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ηνπ εθδφηε ηνπ20. ην εξψηεκα εάλ νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο εληάζζνληαη
ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ άξζξσλ ε απάληεζε δελ είλαη ζαθήο.
Ωζηφζν, ππήξρε ε αλάγθε λα θαιπθηεί απηφ ην λνκηθφ θελφ θαη λα βξεζεί
θάηη ηζφηηκν κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή. ηα πιαίζηα απηά, ε Δπξσπατθή
Έλσζε ην 1999 εμέδσζε ηελ Οδεγία 1999/93/ΔΚ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ηίζεηαη έλα θνηλφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην εληφο ηεο Δ.Δ. θαη αλαγλσξίδνληαη
λνκηθά νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο σο αληίζηνηρεο κε ηηο ηδηφρεηξεο, εθεί φπνπ
ν Νφκνο ηηο απαηηεί. Ζ Οδεγία απηή πηνζεηήζεθε απφ φια ηα θξάηε – κέιε,
φπσο επίζεο θαη απφ ηελ Διιάδα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2000. Με ην
άξζξν 3.2 ην ΠΓ αλαγλσξίδεη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή
θαη αλαθέξεηαη ζηηο θαηεγνξίεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ πνπ ζέηεη ε Οδεγία.
ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα ηε δεκηνπξγία θαη
επαιήζεπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηαο
ηερλνινγίαο. Ζ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο απηήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ
αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ (risk assessment) ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή γηα ηελ
νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Γηα ηελ
επαιήζεπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ, ππάξρνπλ νη «έκπηζηεο ηξίηεο
νληφηεηεο» ή «αξρέο πηζηνπνίεζεο», νη νπνίεο εθδίδνπλ ειεθηξνληθά
πηζηνπνηεηηθά. ηελ αζχκκεηξε κέζνδν θξππηνγξάθεζεο21, νη αξρέο απηέο
πηζηνπνηνχλ φηη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ ππνγξάθνληνο πξάγκαηη ηνπ αλήθεη θαη
αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθφ θιεηδί πνπ παξακέλεη κπζηηθφ. Ζ
Οδεγία 1999/93/ΔΚ αλαθέξεηαη θαη ζηελ επζχλε πνπ θέξνπλ νη αξρέο
πηζηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ
θαζψο θαη ηελ επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε δεκνζίεπζε ηεο αλάθιεζεο ή
ηεο ιήμεο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, φηαλ απηφ απαηηείηαη22.

20

Μεηξάθαο, Αλδξέαο (2003)
Βι. παξ. 3.1.1 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ζει. 28-29
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3.3.3 χλαςε ζπκβάζεσλ
Έλα αθφκε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ηνπ internet γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εκπνξηθψλ θαη άιισλ ζπλαιιαγψλ είλαη ην δήηεκα ηεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, δειαδή ηε
ρξήζε ηνπ internet banking, ην ζέκα είλαη πην απιφ, δηφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο πξνυπάξρεη θάπνηα ηξαπεδηθή ζχκβαζε, φπσο ε ζχκβαζε
θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αιιά θαη εηδηθή ζχκβαζε γηα ην internet banking
πνπ νξίδεη ηνπο αθξηβείο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ internet23.
Ωζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηα επηκέξνπο λνκηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε ρξήζε ηνπ internet banking. Σν πξψην ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηηο
επηκέξνπο εληνιέο πνπ δίλεη ν ρξήζηεο ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ,
ηδηαίηεξα φηαλ κηα εληνιή δηαβηβάδεηαη θαηά ιάζνο απφ ην ρξήζηε ή κε
ιαλζαζκέλν πεξηερφκελν ή αθφκε θαη φηαλ ηίζεηαη ζέκα πιάλεο, απάηεο ή
απεηιήο. Εεηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο. Σν δεχηεξν ζέκα αθνξά ζην ρξνληθφ ζεκείν πνπ πεξηέξρεηαη ε
δήισζε ζηνλ απνδέθηε, ψζηε απηή λα επηθέξεη λνκηθή ελέξγεηα. Γηα ηελ
επίιπζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο ζπλήζσο ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε
ζχκβαζε ηνπ internet banking· ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ππφζεζε θξίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Σέινο, ην ηξίην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη
φηαλ ππάξρνπλ επηπιένλ ζπκβαηηθνί φξνη θαηφπηλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο πνπ
πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ειεθηξνληθά.
Τπάξρνπλ, φκσο, πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο πειάηεο ππνβάιιεη
ειεθηξνληθή αίηεζε γηα θάπνην ηξαπεδηθφ πξντφλ ρσξίο πξνεγνχκελε
ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα, θαη ζπλεπψο ρσξίο λα πξνυπάξρεη ππνγεγξακκέλε
ζχκβαζε απφ ηνλ πειάηε. ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζπλήζσο ε ηξάπεδα δεηά
απφ ηνλ πειάηε λα επηζθεθηεί θάπνην ππνθαηάζηεκά ηεο, αιιά ππάξρνπλ θαη
ηξάπεδεο πνπ απνζηέιινπλ ζηνλ πειάηε ηα έγγξαθα κε ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθνχλ απφ απηφλ θαη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία.
23
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ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο
πειάηεο γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο,
αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηα εμήο24. Καηαξρήλ, ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ
κεξψλ φηη νη ειεθηξνληθέο εληνιέο έρνπλ ηελ ίδηα απνδεηθηηθή αμία κε εθείλε
ησλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ε εληνιή γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ
θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη απνζεθεχεηαη ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο
ηξάπεδαο. Μάιηζηα, νη θσδηθνί απηνί ησλ πειαηψλ αθφκα θαη ζηελ ηξάπεδα
είλαη πξνζβάζηκνη κφλν ζε απζηεξά θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. ηηο
ζπκβάζεηο, αθφκε, αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ηειεθσληθψλ
ζπλδηαιέμεσλ ησλ πειαηψλ κε ηελ ηξάπεδα φηαλ γίλνληαη γηα δηελέξγεηα
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.
Μεηαμχ άιισλ ν πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ ηξάπεδά ηνπ λα εθηειεί ηηο
εληνιέο ηνπ εθφζνλ πξψηα έρεη πηζηνπνηεζεί ε ηαπηνπξνζσπία ηνπ (κέζσ ησλ
θσδηθψλ πξφζβαζεο), θαη ε ηξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ αλαθέξεηαη
θάηη ηέηνην ζηε ζχκβαζε, λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζην χςνο, ηνλ αξηζκφ θαη ην
είδνο ησλ εληνιψλ.
Ο

πειάηεο

έρεη

δηθαίσκα

λα

ακθηζβεηήζεη

εγγξάθσο

εληφο

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θάπνηεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πνπ
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ζεσξείηαη
φηη απνδέρεηαη ηηο ζπλαιιαγέο. Ωζηφζν, δελ δηθαηνχηαη λα αλαθαιέζεη ή λα
ηξνπνπνηήζεη θάπνηα εληνιή εθφζνλ απηή έρεη δηαβηβαζηεί κε ηνπο ζσζηνχο
θσδηθνχο. Ζ ηξάπεδα, απ‟ ηελ άιιε κεξηά, έρεη ππνρξέσζε λα δηαθπιάζζεη ηελ
αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη λα ηεξεί ην απφξξεην ησλ
ζπλαιιαγψλ.
Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, αθφκε, φηη ν πειάηεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη
ηελ ηξάπεδα γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη έρεη
επζχλε γηα ηπρφλ ακέιεηα ή παξάιεηςε απφ ηελ πιεπξά ηνπ, φπσο ε
απνθάιπςε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο. Σέινο, θαηαγγειία ηεο
ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ πειάηε αιιά θαη απφ ηελ ηξάπεδα, ζε
24

Ρεπνχζεο, πχξνο (2005)

43

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαβίαζε θάπνηνπ φξνπ ή ζε πεξίπησζε χπαξμεο
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηελ ηξάπεδα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:
ΣΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
4.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο
Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο, αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο θαη
πξνζπαζψληαο

λα

αληαπνθξηζνχλ

ζηηο

λέεο

απαηηήζεηο,

πηνζέηεζαλ

ηερλνινγίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη βειηηψλνπλ
ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. ήκεξα, ε παξνρή ζηνπο
πειάηεο ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη
κε ηελ ηξάπεδά ηνπο ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ήδε φιεο νη ηξάπεδεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έρνπλ αλαπηχμεη ηα δηθά ηνπο
ελαιιαθηηθά δίθηπα θαη βέβαηα ζπλερψο βειηηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
Μπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ήηαλ απφ ηηο ηειεπηαίεο
ζηελ Δπξψπε πνπ πηνζέηεζαλ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, σζηφζν δελ πζηεξνχλ
απφ ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ηξάπεδεο ζην ζέκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ. Τπάξρεη κεγάιν θάζκα
ζπλαιιαγψλ θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο πεξηζζφηεξεο
αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Παξφιν, φκσο, πνπ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ κέζσ
ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, δελ
είλαη ην ίδην ηθαλνπνηεηηθή ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πειάηεο. Μπνξεί θάζε
ρξφλν λα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηα πνζνζηά ρξήζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ, σζηφζν, παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο.
Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ζηειέρε ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ
δελ έρεη θηάζεη αθφκε ζην επίπεδν εθείλν πνπ λα θαζηζηά ηα ελαιιαθηηθά
δίθηπα θεξδνθφξα25.
Απηά ηα ρακειά πνζνζηά ρξήζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζηελ
Διιάδα, νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Καηαξρήλ, ζηε ρψξα καο
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο,

25

Μπνξεί νη ζπλαιιαγέο κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ λα θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ ηηο ζπλαιιαγέο ζην
γθηζέ αιιά ε πηνζέηεζή ηνπο ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο.
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ζπλεπψο αθφκε θαη ε ρξήζε ηνπ ΑΣΜ ζεσξείηαη δχζθνιε γηα θάπνηνπο, πφζν
κάιινλ ε ρξήζε ελφο Ζ/Τ ή ηνπ internet. Σν πξφβιεκα απηφ ζπλδέεηαη άκεζα
θαη κε ην πξφβιεκα ηεο ρακειήο δηείζδπζεο ζην internet πνπ παξαηεξείηαη
ζηε ρψξα καο. Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη ζηαδηαθά εμαιείθεηαη, δηφηη νη λεφηεξεο
γεληέο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Σα ρακειά επίπεδα πιεξνθφξεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ πξψηα
απ‟ φια, θαη δεπηεξεπφλησο ησλ πειαηψλ ηνπο, γχξσ απφ ηα ελαιιαθηηθά
δίθηπα, απνηειεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο
ηνπο. Ωζηφζν, ν ξφινο ησλ ππαιιήισλ είλαη ζεκαληηθφο ζηελ πξνψζεζε
απηψλ ησλ δηθηχσλ. Οη πειάηεο ρξεηάδνληαη πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε γηα
λα πεηζηνχλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη απηήλ ηελ
πιεξνθφξεζε κπνξνχλ θαη πξέπεη λα δψζνπλ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο κέζσ ησλ
ππαιιήισλ ηνπο. Ζ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ ζα νδεγήζεη θαη ζε
κείσζε ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο πνπ ληψζνπλ, γηαηί ε
έιιεηςε ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ
απνηειεί ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημή ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηα
ελαιιαθηηθά δίθηπα πνπ πξνζθέξνπλ νη 5 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα
θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζηα δίθηπα ησλ ππφινηπσλ
ηξαπεδψλ.

4.2 Alpha Bank
Ζ Alpha Bank ζεσξείηαη ζήκεξα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο
ηξάπεδεο. Αξηζκεί γχξσ ζηα 379 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα, ελψ
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην εμσηεξηθφ, ζε ρψξεο φπσο ε Κχπξνο, ε Μεγ.
Βξεηαλία αιιά θαη νη ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Πξνζθέξεη ζηνπο
πειάηεο ηεο κηα κεγάιε γθάκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία είλαη
δηαζέζηκα κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο αιιά θαη κέζσ ησλ
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ.
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Απηή ηε ζηηγκή ε Alpha Bank δηαζέηεη πεξίπνπ 780 ATMs αλά ηελ
Διιάδα θαη επίζεο 182 Κέληξα Απηφκαησλ πλαιιαγψλ (Κ.Α..), ηα νπνία
φκσο ιεηηνπξγνχλ ζε ψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ηα θαηαζηήκαηα. Μέζσ ησλ
θέληξσλ απηψλ κπνξεί ν πειάηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη θαηαζέζεηο ζε
ινγαξηαζκνχο δηθνχο ηνπ ή ηξίησλ θαζψο θαη πιεξσκέο δφζεσλ πηζησηηθψλ
θαξηψλ ή δαλείσλ.
Πέξα φκσο απφ ηα ATMs, ε ηξάπεδα έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ
ειεθηξνληθά δίθηπα εμππεξέηεζεο, πνπ θαιχπηνπλ θάζε αλάγθε ηνπ
ζεκεξηλνχ πειάηε. Ηδηψηεο αιιά θαη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ
ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ internet ή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, κέζσ εηδηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζπλδεδεκέλνπ κε ηα ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο ή κέζσ ελφο
απινχ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ. Πεξηζζφηεξν θεξδηζκέλνη απφ απηέο ηηο
ππεξεζίεο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο
δηεθπεξαίσζεο πην ζχλζεησλ εξγαζηψλ, φπσο είλαη νη ζπλαιιαγέο δηεζλνχο
εκπνξίνπ ή νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη
θαλείο ζπλδξνκεηήο ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο ηξάπεδαο είλαη ε χπαξμε ελφο
ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ θαη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο
ζηελ ηξάπεδα. Ζ αίηεζε απηή κπνξεί λα γίλεη ειεθηξνληθά κέζσ internet,
ηειεθσληθά ή ζε θάπνην θαηάζηεκα.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο είλαη www.alpha.gr θαη ζ‟ απηήλ
κπνξεί θαλείο λα βξεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα (φπσο
ηζηνξηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία), ην δίθηπφ ηεο αιιά θαη ηα πξντφληα ηεο. Ο
πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα θάπνηα
πξντφληα, φπσο κηα πηζησηηθή θάξηα ή έλα θαηαλαισηηθφ δάλεην, ελψ ππάξρεη
θαη εηδηθφ πξφγξακκα ππνινγηζκνχ δφζεσλ δαλείσλ.
Σν Alpha Web Banking είλαη ην δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ζπλαιιαγέο κέζσ internet θαη πξνζθέξεηαη ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε
επηρεηξήζεηο. Ζ ππεξεζία απηή πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο πειάηεο, φπσο
δσξεάλ είλαη θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ απηήο, κε
εμαίξεζε θάπνηεο ζπλαιιαγέο, φπσο ε κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε άιιε ηξάπεδα
ηνπ εζσηεξηθνχ, φπνπ ππάξρνπλ θάπνηα έμνδα. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο
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ηεο ππεξεζίαο θαη απφ ην εμσηεξηθφ θαζψο θαη δπλαηφηεηα επηβνιήο
αλψηαηνπ νξίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε άιιε ηξάπεδα.
Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ Web Banking νη πειάηεο κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχληαη γηα
ηηο πιεξσκέο θαη ηηο πάγηεο εληνιέο πνπ έρνπλ θαηαρσξίζεη κέζσ ηνπ phone
θαη ηνπ mobile banking.
ζνλ αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη
ρξεζηκνπνηείηαη θξππηνγξάθεζε 128bit (SSL)26 θαη γηα ηελ εηζαγσγή ζην
ζχζηεκα απαηηνχληαη 2 θσδηθνί, ν θσδηθφο ζπλδξνκεηή (UserID) θαη ν
κπζηηθφο θσδηθφο πξφζβαζεο (password). Όζηεξα απφ πέληε ζπλερφκελεο
ιαλζαζκέλεο θαηαρσξίζεηο, ν κπζηηθφο θσδηθφο θιεηδψλεηαη θαη γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε απαηηείηαη γξαπηφ αίηεκα ηνπ πειάηε. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο,
γίλεηαη απηφκαηε απνζχλδεζε απφ ην ζχζηεκα αλ κέζα ζε 20 ιεπηά δε γίλεη
θάπνηα ζπλαιιαγή. Δάλ ν πειάηεο έρεη ελεξγνπνηήζεη ηελ «ππεξεζία
πξφζζεηνπ θσδηθνχ αζθαιείαο» πξνκεζεχεηαη απφ ηελ ηξάπεδα κηα ζπζθεπή
πνπ παξάγεη 6ςήθηνπο θσδηθνχο κηαο ρξήζεσο θαη νη νπνίνη ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλαιιαγέο φπσο ε κεηαθνξά ρξεκάησλ, ελψ δελ
θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπο ζε πιεξνθνξηαθέο ζπλαιιαγέο.
Δηδηθφηεξα ζην Web Banking ησλ επηρεηξήζεσλ, ππάξρνπλ δχν επίπεδα
ρξεζηψλ γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα. πγθεθξηκέλα ππάξρεη ην πξνθίι ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε θαη ην πξνθίι ηνπ απινχ ρξήζηε, ελψ γηα ηελ
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα απαηηείηαη έλαο θσδηθφο ζπλδξνκεηή θαη δχν κπζηηθνί
θσδηθνί,

έλαο

γηα

πξνγξακκαηηζκνχ

θάζε

θάπνησλ

πξνθίι.

Αθφκε,

πιεξσκψλ

ή

ππάξρεη

κεηαθνξψλ

ε

δπλαηφηεηα

θεθαιαίσλ

ζε

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξνεηνηκαζίαο θαη
επεμεξγαζίαο

«εξγαζηψλ»,

φπσο

είλαη

ε

κηζζνδνζία,

νη

πιεξσκέο

πξνκεζεπηψλ ή νη πιεξσκέο ΦΠΑ θαη ΗΚΑ.
Σν Alphaphone Banking είλαη κηα αθφκε ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ
έρνπλ νη πειάηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο,
είηε είλαη ηδηψηεο είηε είλαη επηρεηξήζεηο. Πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο πειάηεο
ελψ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο
26
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ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο αθφκε θη αλ δελ είλαη ζπλδξνκεηήο. Ζ ππεξεζία ηνπ
Alphaphone Banking είλαη δηαζέζηκε ζηνπο πειάηεο κεηαμχ 8:00 π.κ. θαη 10:30
κ.κ. κε έλα απιφ ηειεθψλεκα αιιά ππάξρεη θαη ην απηφκαην ζχζηεκα IVR,
κέζσ ηνπ νπνίνπ ν πειάηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα ηεο ζπζθεπήο ηνπ
ηειεθψλνπ ηνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 24 ψξεο ην
24σξν.
Ζ ππεξεζία ηνπ m-banking πνπ πξνζθέξεη ε Alpha Bank είλαη ε
ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο νη πειάηεο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κε ηε
ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ είλαη λα ππάξρεη ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ λα ππνζηεξίδεη
ηηο ππεξεζίεο WAP ή i-mode. Οη παξερφκελεο απφ ην m-banking ππεξεζίεο
δελ έρνπλ ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ web banking, σζηφζν, θαιχπηνπλ ηηο
βαζηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε θαη ην
ππφινηπν ινγαξηαζκνχ, ηελ νθεηιή ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ή ηνπ δαλείνπ
θαζψο θαη ηελ πιεξσκή απηψλ.
Ζ Alpha Bank πξνζθέξεη επίζεο θάπνηεο πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε εηαηξίεο (Alpha Bank File Transfer) θαη
θπξίσο ζε κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο (Alphaline). Οη ππεξεζίεο απηέο
έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή κε ηελ ηξάπεδα
αξρείσλ, φπσο είλαη ε κηζζνδνζία, ε πιεξσκή πξνκεζεπηψλ ή ε πιεξσκή
ινγαξηαζκψλ. Γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε
θάπνηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν θαη
ειεθηξνληθά.
Έλα αθφκε εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη ε Alpha Bank ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη
ην Alpha Web International Trade, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζπλαιιαγέο δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δθηφο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ηε
κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαιχηεξε θαη
πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη κπνξνχλ λα ηηο ειέγρνπλ. Ζ
ππεξεζία απηή πξνζθέξεηαη δσξεάλ, σζηφζν, ππάξρνπλ νη ζρεηηθέο
πξνκήζεηεο ησλ εξγαζηψλ δηεζλνχο εκπνξίνπ.
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Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά, ε Alpha Bank
πξνζθέξεη ηελ Τπεξεζία Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Alpha e-Pay, ε νπνία δίλεη
ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο πσιήζεσλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο
θάξηαο κε απφιπηα αζθαιή ηξφπν. Δίλαη θάηη αληίζηνηρν κε ηα EFT/POS, ηα
κεραλήκαηα δειαδή πνπ δίλνπλ νη ηξάπεδεο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα ρξεψλνπλ
ηηο θάξηεο κε ην αληίηηκν ησλ αγνξψλ. Σν δίθηπν ησλ EFT/POS ηεο Alpha
Bank ζήκεξα θαιχπηεη ην 40% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα θαη
επίζεο θαιχπηεη ην 50% ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο VISA. Σέινο, ε ηξάπεδα
ζπλεξγάδεηαη κε επηρεηξήζεηο γηα ρνξήγεζε δαλείσλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ.

4.3 Eurobank EFG
H Eurobank EFG θαηέρεη ζήκεξα ζεκαληηθή ζέζε ηφζν ζηνλ ειιεληθφ
ηξαπεδηθφ ρψξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Έρεη επεθηείλεη ηελ παξνπζία ηεο ζε
ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο, φπσο είλαη ε Βνπιγαξία,
ε Ρνπκαλία, ε Πνισλία θαη ε εξβία-Μαπξνβνχλην, αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο
φπσο ε Σνπξθία θαη ε Οπθξαλία. Αξηζκεί 399 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ
Διιάδα, ελψ ζπλνιηθά ην δίθηπφ ηεο μεπεξλά ηα 900 θαηαζηήκαηα. ην ρψξν
ηνπ internet θαη ηεο πιεξνθνξηθήο δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ δχν ζπγαηξηθψλ
ηεο εηαηξηψλ, ηελ EFG Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ Α.Δ. θαη ηελ Βe -Business
Exchanges Α.Δ. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κέζσ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ, ε Eurobank έρεη απνζπάζεη βξαβεία, κεηαμχ άιισλ γηα ηελ
«Καιχηεξε Γηαδηθηπαθή Σξάπεδα» θαη γηα ην «Καιχηεξν ηξαπεδηθφ site ζην
Internet».
Ζ Eurobank θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ην δίθηπν ησλ ATMs,
ηα νπνία ζηα ηέιε ηνπ 2007 αλέξρνληαλ ζηα 899. Ζ ηξάπεδα δηαζέηεη επίζεο
εηδηθέο εηζπξαθηηθέο κεραλέο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ
νη πειάηεο κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ ηηο δφζεηο ησλ δαλείσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ
θαξηψλ ηνπο ή λα θαηαζέηνπλ ρξήκαηα ζην ινγαξηαζκφ ηνπο, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά ηνπ γθηζέ.
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Οη πειάηεο ηεο Eurobank έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο ζην γθηζέ ησλ θαηαζηεκάησλ αιιά θαη κέζσ ηνπ internet ή
κέζσ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γη‟ απηφ,
είλαη ε θαηνρή κηαο νπνηαζδήπνηε θάξηαο ηεο ηξάπεδαο (αλαιήςεσλ,
πηζησηηθή θηι) θαη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ησλ φξσλ δηελέξγεηαο
ζπλαιιαγψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ.
Σν site ηεο ηξάπεδαο ζην internet, γηα ην νπνίν φπσο είδακε ε ηξάπεδα
έρεη βξαβεπηεί, κπνξεί λα ην βξεη θαλείο ζηε δηεχζπλζε www.eurobank.gr .
Δίλαη εχρξεζην θαη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηξάπεδα θαη ηελ
νηθνλνκηθή πνξεία ηεο αιιά θαη γηα ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη. πγθεθξηκέλα
γηα ηα δάλεηα θαη ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα
ππνβάιιεη on-line αίηεζε θαζψο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηεο.
Μέζσ ηνπ e-banking, πξνζθέξεηαη κηα κεγάιε γθάκα ηξαπεδηθψλ
ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ην ρξεκαηηζηήξην θαη ηε
δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ. Ζ Eurobank έρεη επελδχζεη ζε ηερλνινγίεο πνπ
παξέρνπλ πςειή αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη έρεη επηιέμεη σο αλεμάξηεην
παξνρέα πηζηνπνίεζεο ηελ εηαηξία Verisign, ε νπνία πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα
ηεο ηξάπεδαο ζην δηαδίθηπν. Πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμεη ηνπο πειάηεο ηεο απφ
ππνθινπή ησλ θσδηθψλ θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζή ηνπο, ε Eurobank πηνζέηεζε
ηε ρξήζε εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ν έλαο απφ ηνπο
δχν θσδηθνχο ηαπηνπνίεζεο. Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο παξακέλεη
αζθαιήο, θαζψο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο κπνξνχζε λα
ππνθιέςεη ηνλ έλαλ θσδηθφ, δελ ζα κπνξνχζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη κφλν
ηνπ. Δπίζεο, γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο SSL κε θξππηνγξάθεζε 128bit.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ππεξεζία ηνπ e-banking, απαηηνχληαη 2 θσδηθνί, ν
16ςήθηνο αξηζκφο ηεο θάξηαο ηνπ πειάηε (αλαιήςεσλ, πηζησηηθήο θηι) θαζψο
θαη ν πξνζσπηθφο θσδηθφο εηζφδνπ (password). ηαλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη πιεξνθνξηαθέο ζπλαιιαγέο (φπσο ε εξψηεζε ππνινίπνπ) ή
εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην (φπσο ε κεηαθνξά
θεθαιαίσλ κεηαμχ δηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ θαη ε πιεξσκή νθεηιψλ ηνπ), ηφηε
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ε εηζαγσγή ζην ζχζηεκα γίλεηαη κφλν κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δχν
θσδηθψλ. Αληηζέησο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξαιήπηεο ησλ ρξεκάησλ δελ είλαη
ν ίδηνο ν πειάηεο αιιά θάπνηνο ηξίηνο (φπσο ζηα εκβάζκαηα), απαηηείηαη
επηπιένλ ε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ (digital certificate) ην νπνίν
έρεη πξνκεζεπηεί ν πειάηεο απφ ηελ ηξάπεδα. Γηα επηπιένλ αζθάιεηα, ην
ζχζηεκα απνζπλδέεη απηφκαηα ην ρξήζηε χζηεξα απφ δεθαπέληε ιεπηά εάλ
δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή. Δπίζεο, νη θσδηθνί ηνπ ρξήζηε
κπινθάξνληαη χζηεξα απφ 3 ζπλερφκελεο ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο ή
χζηεξα απφ ζπλνιηθά 9 ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο κέζα ζε κηα εβδνκάδα.
Με ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο m-banking, ε νπνία ιεηηνπξγεί απφ ην 2000,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ θάπνηεο βαζηθέο
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπο. Να ζεκεηψζνπκε
φηη θαιφ είλαη ε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ λα ππνζηεξίδεη ην
πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο WTLS, γηαηί ζε άιιε πεξίπησζε δελ είλαη
δηαζέζηκεο φιεο νη ζπλαιιαγέο. Οη θσδηθνί πξφζβαζεο ζην m-banking είλαη
ίδηνη κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ e-banking. Γηα κέγηζηε αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο
κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ε Eurobank έρεη επελδχζεη ζε ηδηφθηεηε πχιε WAP
πνπ εμαζθαιίδεη θξππηνγξάθεζε end to end κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο
ηξάπεδαο ρσξίο ελδηάκεζε θξππηνγξάθεζε απφ θάπνηνλ ηξίην. Δπίζεο, γίλεηαη
ρξήζε ηδηφθηεηνπ Dialup Server, θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη φηη ε
ζπλαιιαγή μεθηλάεη απφ ζπγθεθξηκέλν θηλεηφ θαη δελ έρεη παξαπνηεζεί ν
αξηζκφο ηνπ απφ ην ρξήζηε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην m-banking, λα πνχκε φηη
ε Eurobank ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Cosmote παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο
κε ηελ ηξάπεδα θαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο i-mode.
Σν Europhone Banking είλαη ε ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο νη πειάηεο
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ ηνπο.
Δίλαη δηαζέζηκε 24 ψξεο ην 24σξν θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θαλείο
πάλσ απφ 100 δηαθνξεηηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο κεηαθνξά θεθαιαίσλ,
πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ, πιεξσκέο δφζεσλ δαλείσλ θαη θαξηψλ, αθφκε θαη
ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη επελδπηηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ ππεξεζία απηή
απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ 4ςήθηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ (PIN) πνπ έρεη ν
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πειάηεο γηα ηελ θάξηα ηνπ, σζηφζν, γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ηνπ δεηνχληαη
κεκνλσκέλα ςεθία ηνπ θσδηθνχ. Δπίζεο, νη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο Europhone
Banking κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα θσδηθνχο ηνπ e-banking θαη ηνπ mbanking. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηεο, ε Eurobank έρεη δηαθξηζεί ζε
δηαγσληζκνχο, ελψ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά φζνλ
αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην phone banking.
Ζ Eurobank επηπιένλ πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ην ΜΔΛΛΟΝLINE,
πνπ είλαη κηα ζεηξά απφ ειεθηξνληθά εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή
ηνπο. Πξνζθέξεηαη θπξίσο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη έρεη ηξεηο επηκέξνπο
εθαξκνγέο. πγθεθξηκέλα ππάξρεη ην ΜΔΛΛΟΝLINE εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ
γηα ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο, ην ΜΔΛΛΟΝLINE πιεξσκψλ – εηζπξάμεσλ γηα
καδηθέο

πιεξσκέο

πξνκεζεπηψλ

εληφο

ηεο

ρψξαο

θαζψο

θαη

ην

ΜΔΛΛΟΝLINE ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
Σέινο, ε Eurobank δηαζέηεη έλα κεγάιν δίθηπν ζπζθεπψλ EFT/POS, κε
ηα νπνία πξνκεζεχεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κε
ρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Δπίζεο, ε ηξάπεδα ζπλάπηεη ζπλεξγαζίεο κε
δηάθνξεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ), ψζηε νη ηειεπηαίεο
λα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα πειαηψλ γηα δάλεηα ή πηζησηηθέο θάξηεο.
4.4 Σξάπεδα Πεηξαηώο
Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα εληφο αιιά θαη εθηφο
ζπλφξσλ. Έρεη θαηαζηήκαηα ζε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζηελ
Αίγππην, ζην Λνλδίλν ελψ έρεη επεθηείλεη ηελ παξνπζία ηεο θαη ζηελ
ακεξηθαληθή ήπεηξν κε ηελ εμαγνξά ηεο Interbank New York ην 2004. ηελ
Διιάδα ην δίθηπν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο απνηειείηαη απφ 320 θαηαζηήκαηα
θαη ζην εμσηεξηθφ θηάλνπλ ηα 424. Σν 2000 πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο
ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο winbank, γηα ηελ νπνία έρεη απνζπάζεη
δηαθξίζεηο, ελψ ην 2007 ήηαλ ε 7ε ζπλερφκελε ρξνληά πνπ ε ππεξεζία winbank
πήξε ηελ πξψηε ζέζε ζηελ αγνξά.
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ηελ Διιάδα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη 659 ATMs, εθ ησλ νπνίσλ ηα
322 βξίζθνληαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ελψ ηα ππφινηπα 337 βξίζθνληαη
ζε ρψξνπο φπνπ θξίλεηαη ρξήζηκε ε εγθαηάζηαζή ηνπο (λνζνθνκεία,
παλεπηζηήκηα, αεξνδξφκηα θηι). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε ρξφλν
παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ
ATMs αιιά θαη απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ. Ζ ηξάπεδα δηαζέηεη επίζεο 266 κεραλήκαηα απηφκαησλ πιεξσκψλ
(ηα κεραλήκαηα easypay), ηα νπνία απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ησλ
ζπλαιιαγψλ θη έηζη απνθνξηίδνληαη ηα ηακεία ησλ θαηαζηεκάησλ.
ην δηαδίθηπν κπνξεί θαλείο λα βξεη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζηε
δηεχζπλζε www.winbank.gr θαζψο θαη ζηελ www.piraeusbank.gr . ηηο
παξαπάλσ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη
πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηελ ηξάπεδα αιιά θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ππεξεζίεο
θαη ηα πξντφληα πνπ απηή πξνζθέξεη. Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο ζηηο ππεξεζίεο
winbank (δειαδή ηηο ππεξεζίεο internet, phone θαη mobile banking) δελ έρεη
παξά λα ζπκπιεξψζεη ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιιεη είηε
ειεθηξνληθά, νπφηε ηνπ απνζηέιινληαη νη θσδηθνί κε courier, είηε ζε θάπνην
απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο, φπνπ παξαιακβάλεη άκεζα ηνπο θσδηθνχο.
Μέζσ ηνπ winbank internet νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, είηε είλαη ηδηψηεο
είηε είλαη επηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ νη θαηάιιειεο εθαξκνγέο κέζσ ησλ νπνίσλ
νη πειάηεο κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο, ηα δάλεηα, ηηο
θάξηεο αθφκα θαη ηηο επηηαγέο ηνπο θαη επίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο
ελδηαθέξνληαη λα θάλνπλ on-line δσξεέο ζε νξγαληζκνχο θαη θηιαλζξσπηθά
ηδξχκαηα. Ζ ηξάπεδα, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, έρεη επελδχζεη ζηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα. Γηα ηελ
είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ ππεξεζία, απαηηείηαη ν θσδηθφο εηζφδνπ (UserID)
θαζψο θαη ν πξνζσπηθφο θσδηθφο αζθαιείαο (PIN), ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο
ππνρξενχηαη λα αιιάμεη θαηά ηελ πξψηε ηνπ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα.
Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ην ζχζηεκα ππνρξεψλεη ην ρξήζηε λα
αιιάδεη ην PIN θάζε δχν κήλεο ή ζε πεξίπησζε επαλέθδνζήο ηνπ.
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Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο,
ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο SSL 128bit, φπσο θαη ζηηο
άιιεο ηξάπεδεο πνπ εμεηάζακε θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο
ζην δηαδίθηπν ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εηαηξία Verisign. Δπίζεο, πξέπεη λα πνχκε
φηη γίλεηαη απηφκαηε απνζχλδεζε απφ ηελ ππεξεζία χζηεξα απφ επηά ιεπηά
αδξάλεηαο ελψ νη θσδηθνί θιεηδψλνπλ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ιαλζαζκέλε
θαηαρψξεζε ηνπ PIN ηξεηο θνξέο. Γηα ηε δηελέξγεηα νξηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ,
φπσο εκβάζκαηα, καδηθέο πιεξσκέο θαη κεηαθνξέο πνζψλ ζε ηξίηνπο,
απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο αθφκε θσδηθνχ (extraPIN) εθηφο απφ ηνπο δχν πνπ
αλαθέξακε παξαπάλσ (UserID θαη PIN). Ο θσδηθφο απηφο παξάγεηαη απφ ηε
ζπζθεπή extraPIN generator ηελ νπνία πξνκεζεχεηαη ν ρξήζηεο απφ ηελ
ηξάπεδα αιιά ελαιιαθηηθά κπνξεί λα δεηήζεη ηε ιήςε ηνπ extraPIN ζην
θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν κε sms. Ο θσδηθφο απηφο είλαη κηαο ρξήζεσο θαη πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο 60 δεπηεξνιέπησλ. Να ζεκεηψζνπκε επίζεο, φηη ε
ζπζθεπή extraPIN generator δηαζέηεη USB Connector πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ
απνζήθεπζε θαη αλάγλσζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Ζ ππεξεζία winbank mobile είλαη δηαζέζηκε ζηνπο πειάηεο φισλ ησλ
εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο αξθεί λα έρνπλ ζπζθεπέο κε ελζσκαησκέλν web
browser. Απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο πειάηεο είλαη λα πξνκεζεπηνχλ ηνπο
θσδηθνχο πξφζβαζεο απφ ηελ ηξάπεδα. Να ζεκεηψζνπκε φηη φζνη απφ ηνπο
πειάηεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη ζηελ ππεξεζία winbank internet δελ
ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ λέα εγγξαθή δηφηη θαη ζηηο δχν ππεξεζίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηνη θσδηθνί.
Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο πξνζθέξεη επίζεο ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ ππεξεζία
phone banking, ε νπνία κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί είηε κε έλα ηειεθψλεκα
ζηελ ηξάπεδα είηε κε επίζθεςε ζε θάπνην θαηάζηεκα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ
εγγξαθή ζηελ ππεξεζία είλαη ε θαηνρή ρξεσζηηθήο θάξηαο ηεο Σξάπεδαο
Πεηξαηψο θαη ε θαηνρή θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ν αξηζκφο ηνπ νπνίνπ δειψλεηαη
θαηά ηελ εγγξαθή ζηελ ππεξεζία. Ο πξνζσπηθφο θσδηθφο αζθαιείαο (PIN) γηα
ην phone banking είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ηεο ρξεσζηηθήο θάξηαο αιιά ππάξρεη
δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ κε θάπνηνλ 6ςήθην πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη φκσο
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απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππεξεζία phone banking. Ο πειάηεο αξρηθά
πιεθηξνινγεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ θαη θαηφπηλ ζπλδέεηαη κε θάπνηνλ
εθπξφζσπν ηεο ηξάπεδαο γηα λα εμππεξεηεζεί. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, φιεο νη
ζπλνκηιίεο θαηαγξάθνληαη ελψ ην ζχζηεκα θιεηδψλεη απηφκαηα χζηεξα απφ
ηξεηο ιαλζαζκέλεο θαηαρσξήζεηο ηνπ PIN.
Μέζσ ησλ ζπζηεκάησλ paycenter, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο
εηζπξάμεηο ηνπο απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά. Ζ ππεξεζία απηή
απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξσκψλ
απφ ηνπο πειάηεο ηνπο κέζσ web-sites θαη ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, κε
ηειεθσληθή εληνιή ησλ πειαηψλ ή κε πάγηα εληνιή ρξέσζεο πηζησηηθψλ
θαξηψλ. Αληίζηνηρα γηα ηνπο πειάηεο, ππάξρεη ε ππεξεζία easypay, κέζσ ηεο
νπνίαο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ πιεξσκέο θαη λα εμνθινχλ ινγαξηαζκνχο
δηαθφξσλ

επηρεηξήζεσλ

θαη

νξγαληζκψλ,

φπσο

είλαη

νη

εηαηξίεο

ηειεπηθνηλσληψλ θαη internet, νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θηι.
Γηα ηνπο θαηφρνπο πηζησηηθψλ θαξηψλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη
επηπιένλ ηελ ππεξεζία winbank for cards, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
πειάηεο λα έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή πιήξε εηθφλα ησλ πηζησηηθψλ ηνπο
θαξηψλ. Μέζσ internet ή κέζσ ηειεθψλνπ, νη ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο winbank
for cards κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα ζηνηρεία ησλ θαξηψλ ηνπο, ηα
ππφινηπα θαη ηηο θηλήζεηο ηνπο ή γηα ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ ζηνλ
ηξέρνληα ινγαξηαζκφ. Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ε δπλαηφηεηα πνπ
έρνπλ νη πειάηεο λα δεηήζνπλ κεηαθνξά ππνινίπνπ απφ θάξηα άιιεο ηξάπεδαο
ζε θάξηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε κηα πξσηνπνξηαθή ππεξεζία πνπ
πξνζθέξεη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ, ηελ ππεξεζία
‘Λεθηά ζην Λεπηό’. Γηα λα απνζηείιεη θαλείο ρξήκαηα κέζσ απηήο ηεο
ππεξεζίαο ρξεηάδεηαη λα είλαη θάηνρνο ρξεσζηηθήο θάξηαο ηεο ηξάπεδαο ή
ζπλδξνκεηήο ηεο winbank ή ηνπ phone banking. Ωζηφζν, ην ζεκαληηθφ είλαη
φηη ν παξαιήπηεο δελ απαηηείηαη λα έρεη θάξηα αλαιήςεσλ ή ινγαξηαζκφ ζηελ
Σξάπεδα Πεηξαηψο. Αξθεί λα γλσξίδεη ηνλ Κσδηθφ Παξαιαβήο Μεηξεηψλ θαη
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ην αθξηβέο πνζφ πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηα ρξήκαηα απφ θάπνην ΑΣΜ ηεο
ηξάπεδαο.
Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθεξζνχκε ζηηο Σειε-εηδνπνηήζεηο
(Alert), κηα ππεξεζία πνπ απνδεηθλχεηαη πνιχ ρξήζηκε. Οη ηειε-εηδνπνηήζεηο
κπνξεί λα αθνξνχλ ππφινηπα ινγαξηαζκνχ, νπφηε ν πειάηεο εηδνπνηείηαη κέζσ
sms αλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ γίλεη ίζν, κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν
απφ ηα φξηα πνπ έρεη ζέζεη ν ίδηνο (alert ινγηζηηθνχ ππνινίπνπ) ή κπνξεί λα
αθνξνχλ πιεξσκέο, φπνπ ν πειάηεο εηδνπνηείηαη πάιη κέζσ sms αλ γηα
παξάδεηγκα δελ επαξθεί ην πνζφ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πιεξσκήο ή αλ ην πνζφ
ηεο πιεξσκήο ππεξβαίλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξην (alert πιεξσκψλ).
Σέινο, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο ζπλεξγάδεηαη κε επηρεηξήζεηο, εκπνξηθέο θαη
κε, ζηηο νπνίεο ρνξεγεί ζπζθεπέο EFT/POS γηα ρξέσζε πηζησηηθψλ θαξηψλ
αιιά ζπλάπηεη θαη ζπκθσλίεο κε αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο
ειεθηξηθψλ εηδψλ αιιά θαη άιινπ είδνπο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε κέζσ απηψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή δαλείσλ.
4.5 Δζληθή Σξάπεδα
Ζ Δζληθή είλαη ε κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο ηξάπεδα ζηελ Διιάδα. Σν
Γεθέκβξην ηνπ 2007 ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εληφο ηεο ρψξαο είρε
θηάζεη ηα 579, ελψ πνιιά είλαη θαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ζην
εμσηεξηθφ. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά
θαη ζηελ Σνπξθία, ηελ Κχπξν, ηελ Αίγππην θαη ηελ Ν. Αθξηθή. Ο κεγάινο
αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαιχπηεη γεσγξαθηθά πνιιέο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο, σζηφζν, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο
ηεο, είλαη δηαζέζηκα θαη κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο, ε ρξήζε
ησλ νπνίσλ απμάλεηαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν.
Ζ Δζληθή Σξάπεδα δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν δίθηπν ATM ζηελ Διιάδα, ην
νπνίν απνηειείηαη απφ 1400 θαη πιένλ κεραλήκαηα, ηε ζηηγκή πνπ ε ηξάπεδα
πνπ θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ηα ATMs δηαζέηεη 899. εκαληηθφ
είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη εηδηθφ κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ
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εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ απάηεο ζηα ATMs (Fraud Detection System). ε
επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, εθηφο απφ ηα ATMs,
ππάξρνπλ απηφκαηεο κεραλέο έθδνζεο αληίγξαθνπ θίλεζεο θαηαζεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ, νη νπνίεο φκσο, δέρνληαη θαη θαηαζέζεηο ή πιεξσκέο νθεηιψλ.
Σα κεραλήκαηα απηά, πνπ νλνκάδνληαη Self–Service Terminals (SSTs),
βξίζθνληαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζπλεπψο ιεηηνπξγνχλ ηηο αληίζηνηρεο
ψξεο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είλαη www.nbg.gr θαη ζ‟
απηήλ κπνξεί ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ηξάπεδα θαη ηα πξντφληα ηεο αιιά θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηα ελαιιαθηηθά
δίθηπα πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα. Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα απνθηήζεη
πξφζβαζε ζηα δίθηπα απηά, πξέπεη λα επηζθεθηεί θάπνην θαηάζηεκα θαη λα
ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή αίηεζε.
Ζ ππεξεζία ηνπ internet banking παξέρεηαη ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε
επηρεηξήζεηο, σζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν εθαξκνγψλ,
ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ νη δχν νκάδεο πειαηψλ. Μέζσ ηεο
ππεξεζίαο απηήο, νη πειάηεο κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ πιεξνθνξηαθέο θαη
εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο αιιά θαη ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην
ρξεκαηηζηήξην. Οκνίσο κε ηηο άιιεο ηξάπεδεο, ε Δζληθή ρξεζηκνπνηεί ην
πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο SSL κε θξππηνγξάθεζε 128bit πξνθεηκέλνπ λα
παξέρεη αζθάιεηα ζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ελψ ε πηζηνπνίεζή ηεο
παξέρεηαη απφ ηελ εηαηξία Verisign.
Ζ πξφζβαζε ζην internet banking επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δχν
θσδηθψλ, ηνλ θσδηθφ ρξήζηε (UserID) θαη ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ (password). Ο
κπζηηθφο θσδηθφο κπινθάξεηαη χζηεξα απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο ιαλζαζκέλεο
θαηαρσξήζεηο ελψ αλ ε εθαξκνγή παξακείλεη αλελεξγή γηα 10 ιεπηά, γίλεηαη
απηφκαηε απνζχλδεζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Γηα επηπξφζζεηε αζθάιεηα, φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηε δηελέξγεηα εγρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ απαηηείηαη έλαο επηπιένλ
θσδηθφο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ηξάπεδα πξνκεζεχεη ηνλ πειάηε κε κηα
ζπζθεπή. Ζ θάζε ζπζθεπή e-code είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλαλ θαη κφλν θσδηθφ
ρξήζηε, παξάγεη θσδηθνχο κηαο ρξήζεσο θαη θάζε θσδηθφο έρεη ηζρχ κφιηο 32
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δεπηεξφιεπηα. πλεπψο θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ππνθινπή ηνπ απφ ηξίηνπο γηα
κεηαγελέζηεξε ρξήζε. Ζ παξαγσγή ησλ θσδηθψλ απηψλ βαζίδεηαη ζε έλαλ
ηζρπξφ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο, Triple Data Encryption Standard (3DES).
ηελ ππεξεζία ηνπ internet banking γηα επηρεηξήζεηο, ππάξρεη δπλαηφηεηα
λα θαζνξίδεη ε ίδηα ε επηρείξεζε ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε θαζψο
θαη ηα επίπεδα πξφζβαζεο ηνπ θαζελφο. Δπίζεο ε επηρείξεζε κπνξεί λα νξίζεη
ην είδνο θαη ηα φξηα ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηείηαη ζχκπξαμε
δχν ή ηξηψλ ρξεζηψλ.
Ζ Δζληθή Σξάπεδα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη κέζσ ηειεθψλνπ (phone banking),
ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ. ηαλ θάπνηνο εγγξάθεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ internet
banking, απηφκαηα απνθηά πξφζβαζε θαη ζην phone banking, γηα ηε ρξήζε
ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη ν θσδηθφο ρξήζηε (UserID) θαη έλαο θσδηθφο κίαο
ρξήζεο απφ ηε ζπζθεπή e-code. ην ζεκείν απηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε
ζπζθεπή e-code είλαη θνηλή γηα ηηο ππεξεζίεο internet, phone θαη mobile
banking. Ζ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο γίλεηαη κέζσ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο IVR αιιά ελαιιαθηηθά ν πειάηεο κπνξεί λα εμππεξεηεζεί θαη
κέζσ εθπξνζψπσλ ελψ γηα θάζε ζπλαιιαγή ηνπ κπνξεί λα δεηήζεη απφδεημε
κέζσ fax, sms ή e-mail. Αθφκε, ππάξρεη μερσξηζηή ηειεθσληθή ππεξεζία
(FAST LINE) κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ νη πειάηεο (ή νη ππνςήθηνη πειάηεο)
λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα θαηαλαισηηθφ δάλεην. Σέινο, πξέπεη λα
αλαθέξνπκε φηη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, νη ζπλνκηιίεο θαηαγξάθνληαη.
Ζ ππεξεζία ηνπ mobile banking παξέρεηαη κφλν ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο
Cosmote, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φζνπο δηαζέηνπλ ηελ ππεξεζία i-mode ζηε
ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ internet banking είλαη δηαζέζηκεο θαη κέζσ ηνπ
mobile banking ελψ νη θσδηθνί γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία είλαη θνηλνί
κε ηα άιια δχν ελαιιαθηηθά δίθηπα.
Δηδηθά ζηηο επηρεηξήζεηο, ε Δζληθή Σξάπεδα πξνζθέξεη θάπνηα
επηπξφζζεηα εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα ηηο δηεπθνιχλεη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.
Σέηνηα εξγαιεία είλαη ηα ζπζηήκαηα ΔΘΝΟfiles θαη ΔΘΝΟCredits.
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Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ ην κεραλνγξαθηθφ
θέληξν ηεο ηξάπεδαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ πειάηε αιιά θαη
αληίζηξνθα. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ γίλεηαη δσξεάλ απφ
ηελ ηξάπεδα θαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απιήο
ηειεθσληθήο γξακκήο. Σα δεδνκέλα απηά κπνξεί λα αθνξνχλ πιεξσκή
πξνκεζεπηψλ,

πιεξσκή

ζπληάμεσλ,

κηζζνδνζίεο

πξνζσπηθνχ

θαη

κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ Lotus Notes κε ρξήζε δηαθφξσλ επηπέδσλ
εμαθξίβσζεο απζεληηθφηεηαο θαη ηερληθψλ θξππηνγξαθίαο. ε πεξίπησζε πνπ
παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβιεκα ζηα κεηαθεξφκελα δεδνκέλα, ν πειάηεο
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά.
Σέινο, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη ε Δζληθή Σξάπεδα δηαζέηεη έλα κεγάιν
δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζε επίπεδν ζπζθεπψλ EFT/POS,
κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ρξεψζεηο ζε πηζησηηθέο
θάξηεο φζν θαη ζε επίπεδν ρνξήγεζεο δαλείσλ θαη θαξηψλ. Τπάξρνπλ
ζπλεξγαζίεο κε αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ αιιά θαη κε ινηπέο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο γηα ρνξήγεζε δαλείσλ θαζψο θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ
λα πξνβνχλ ζε έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηε δηθή ηνπο επσλπκία θάησ
απφ ηελ επσλπκία ηεο ηξάπεδαο.
4.6 Δκπνξηθή Σξάπεδα
Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα έρεη δψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έκθαζε ζηελ
επέθηαζή ηεο ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ζηηο νπνίεο ν αξηζκφο
ησλ

θαηαζηεκάησλ

παξνπζίαζε

αχμεζε.

πγθεθξηκέλα

ε

ηξάπεδα

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Αιβαλία, ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαζψο θαη ηελ
Κχπξν. ην ηέινο ηνπ 2007 ην δίθηπν ηεο ηξάπεδαο ζην εμσηεξηθφ
απνηεινχληαλ απφ 67 θαηαζηήκαηα παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 55% ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (43 ην 2006) ελψ ζηελ Διιάδα ηα θαηαζηήκαηα
ηελ ίδηα πεξίνδν (ηέινο 2007) αλέξρνληαλ ζε 318. ζνλ αθνξά ηα ελαιιαθηηθά
δίθηπα εμππεξέηεζεο (direct banking) ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο έρεη
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παξαηεξεζεί αχμεζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ πειαηψλ φζν
θαη ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ απηψλ.
Σν δίθηπν ησλ ATMs ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο απνηειείηαη απφ πεξίπνπ
624 κεραλήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 352 βξίζθνληαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ.
Σα ππφινηπα 272 βξίζθνληαη ζε ζεκεία πνπ θαίλεηαη ρξήζηκε ε παξνπζία
ηνπο, φπσο ηα λνζνθνκεία, ηα παλεπηζηήκηα θηι. Μέζα ζην 2007 ε ηξάπεδα
πξνρψξεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ATMs ηνπ δηθηχνπ ηεο κε λέα πνπ
δηαζέηνπλ ηελ ηερλνινγία EMV, κηα ηερλνινγία πνπ παξέρεη πςειή αζθάιεηα
ζηηο ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθέο θάξηεο.
ην δηαδίθηπν κπνξεί θαλείο λα βξεη ζηνηρεία γηα ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα
ζηε δηεχζπλζή ηεο, ε νπνία είλαη www.emporiki.gr θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηα
πξντφληα ηεο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ην site ηεο ηξάπεδαο κπνξεί θαλείο λα
ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο ζηελ ππεξεζία Emporiki e-banking επηιέγνληαο
ηελ αληίζηνηρε αίηεζε πνπ ηνλ αθνξά (αίηεζε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ).
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, βέβαηα, φηη γηα λα εγγξαθεί θαλείο ζ‟ απηήλ ηελ
ππεξεζία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ινγαξηαζκφ ή κηα θάξηα ζηελ
Δκπνξηθή Σξάπεδα.
Ζ ππεξεζία Emporiki e-banking δίλεη ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηφηεηα
πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ internet θαη παξέρεηαη δσξεάλ ζε
φινπο ηνπο πειάηεο. Οη ζπλαιιαγέο κπνξεί λα είλαη πιεξνθνξηαθέο (π.ρ.
ελεκέξσζε γηα θίλεζε θαη ππφινηπν ινγαξηαζκνχ), δηαρεηξηζηηθέο (π.ρ.
κεηαθνξέο πνζψλ ή πιεξσκέο) θαζψο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο φπσο αιιαγή
θσδηθνχ πξφζβαζεο ή παξαγγειία θαξλέ επηηαγψλ. Γηα θάζε ζπλαιιαγή
ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ
ηξφπν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (ειεθηξνληθά ή απφ ην θαηάζηεκα), ν πειάηεο
πξέπεη λα επηζθεθηεί θάπνην θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο γηα λα παξαιάβεη ηνλ
θσδηθφ πειάηε ελψ ν θσδηθφο πξφζβαζεο απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζή ηνπ κε
courier.
Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία απαηηνχληαη θαη νη δχν παξαπάλσ
θσδηθνί. Ωζηφζν, ε ηξάπεδα πξφζθαηα πηνζέηεζε θαη ην ζχζηεκα ηνπ
πξφζζεηνπ θσδηθνχ αζθαιείαο (One-Time Password) πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη
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ζηνπο πειάηεο ηεο ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Πξφθεηηαη
ζπγθεθξηκέλα γηα δχν ζπζθεπέο παξαγσγήο πξφζζεηνπ θσδηθνχ αζθαιείαο
πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ηερλνινγία Challenge Response Protocol κε ηελ
ηερλνινγία ησλ „έμππλσλ θαξηψλ‟. Αλ ε εθαξκνγή ηνπ e-banking παξακείλεη
αλελεξγή γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ πέληε ιεπηψλ, γίλεηαη απηφκαηε
απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Δπίζεο, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα,
γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, εθαξκφδεη ην ίδην πξσηφθνιιν πνπ
εθαξκφδνπλ θαη νη ππφινηπεο ηξάπεδεο, δειαδή ην Secure Sockets Layer (SSL)
θαη ηελ θξππηνγξάθεζε 128bit. Γηα επηπξφζζεηε αζθάιεηα, νη πειάηεο
κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ην εκεξήζην φξην ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ή ηα δηάθνξα
επίπεδα πξφζβαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη
ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο επηρεηξήζεηο.
ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ιεηηνπξγεί επίζεο, ππεξεζία ηειεθσληθήο
εμππεξέηεζεο (Emporiki Phone Banking), ε ρξήζε ηεο νπνίαο παξνπζηάδεη
αμηνζεκείσηε αχμεζε κεηαμχ ησλ εηψλ 2006 θαη 2007 ελψ κέζα ζην 2008
άξρηζε λα πξνζθέξεηαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ζ ππεξεζία ιεηηνπξγεί
απηνκαηνπνηεκέλα θαη ν πειάηεο πιεθηξνινγεί ηα αλάινγα πιήθηξα
αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο αιιά κπνξεί εάλ ην επηζπκεί λα ζπλδεζεί κε θάπνηνλ
εθπξφζσπν ηεο ηξάπεδαο.
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλέο εκπφξην ή
επηζπκνχλ λα επεθηαζνχλ ζην εμσηεξηθφ, ππάξρεη ε ππεξεζία Emporiki
Trade. Πξνζθέξεηαη απφ ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ζε ζπλεξγαζία κε ηε γαιιηθή
εηαηξία Export Enterprises S.A. θαη νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία
κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θαλείο λα πιεξνθνξεζεί γηα ηνπο
ηεισλεηαθνχο δαζκνχο θαη ηνπο θαλνληζκνχο κηαο ρψξαο ή ην θφζηνο
κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, γηα εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ γίλνληαη θαζψο θαη γηα
κειέηεο γχξσ απφ θάπνηα πξντφληα θαη αγνξέο. ηελ ππεξεζία απηή ππάξρνπλ
θαη εξγαιεία π.ρ. γηα ππνινγηζκφ εμαγσγηθψλ ηηκψλ πψιεζεο, γηα κεηάθξαζε
εκπνξηθψλ εγγξάθσλ ή γηα κεηαηξνπή λνκηζκάησλ. Θα πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο παξέρνληαη δσξεάλ αιιά
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ππάξρνπλ θαη θάπνηεο γηα ηηο νπνίεο ν πειάηεο ρξεψλεηαη. Οη ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζ‟ απηήλ ηελ ππεξεζία
θάλνληαο εγγξαθή κέζα απφ ηε δηεχζπλζε www.emporikitrade.gr .
Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα δηαζέηεη κηα αθφκε ππεξεζία πνπ αθνξά ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Πξφθεηηαη γηα ηελ
ππεξεζία Emporiki Secure e.Commerce, γηα ηελ εγγξαθή ζηελ νπνία
απαηηείηαη ππνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο ζε έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. Ζ ππεξεζία απηή
πξνζθέξεη επηκέξνπο εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ζπλαιιαγψλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ εξγαιείσλ είλαη θαη ην πξφηππν 3D Secure,
ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ηα πξνγξάκκαηα Verified ηεο Visa θαη SecureCode
MasterCard πξνζθέξεη πςειά επίπεδα αζθάιεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κέζσ
πηζησηηθψλ θαξηψλ. ηνπο θαηφρνπο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
αγνξέο απφ ην internet θαη ζπγθεθξηκέλα απφ επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα δίλεη έλαλ πξνζσπηθφ
θσδηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ήδε απφ ην 1991 ε Δκπνξηθή Σξάπεδα
μεθίλεζε ηελ ηνπνζέηεζε ζπζθεπψλ EFT/POS ζε επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο
θαη ζήκεξα έρεη αλαπηχμεη έλα αξθεηά κεγάιν δίθηπν. Δπίζεο, έρεη ζπλεξγαζία
κε κεγάιε αιπζίδα SuperMarket γηα έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ. Ζ εηαηξία
Emporiki Credicom, πνπ είλαη ζπγαηξηθή ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο
εμεηδηθεπκέλε ζηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζίεο κε
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο θαη κεζηηηθά γξαθεία γηα ρνξήγεζε θαηαλαισηηθψλ
δαλείσλ κε εμαζθαιίζεηο, ελψ ππάξρνπλ ζπλεξγαζίεο θαη κε αληηπξνζσπείεο
απηνθηλήησλ. Μάιηζηα, ην 2007 ε Emporiki Credicom θαηέθηεζε μαλά ηελ
πξψηε ζέζε αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ αγνξά θαηλνχξηνπ
απηνθηλήηνπ.
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4.7 Τπόινηπεο Σξάπεδεο
Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Διιάδα. χκθσλα
κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2007 αξηζκεί 470 θαηαζηήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο ελψ έρεη παξνπζία ζηε Ρνπκαλία θαη ζηε Γεξκαλία, κε 12 θαη 1
θαηαζηήκαηα αληίζηνηρα. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε
ηξάπεδα απεπζχλνληαη θπξίσο ζε αγξφηεο, γη‟ απηφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πξντφλησλ απηψλ είλαη δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ.
Ζ Αγξνηηθή Σξάπεδα θαηέρεη ην ηξίην κεγαιχηεξν δίθηπν ATMs ζηελ Διιάδα,
ην νπνίν απνηειείηαη απφ 890 κεραλήκαηα. Απφ απηά, ηα 503 βξίζθνληαη εληφο
ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο ελψ ηα ππφινηπα 387 βξίζθνληαη ζε άιινπο
ρψξνπο φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ηνπνζέηεζή ηνπο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο είλαη www.ate.gr. Ζ Σξάπεδα
δηαζέηεη ππεξεζία internet banking, πνπ είλαη δηαζέζηκε ηφζν ζε ηδηψηεο φζν
θαη ζε επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ππεξεζία θαη γηα ηε δηελέξγεηα
νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο (πιεξνθνξηαθήο ή εγρξήκαηεο) απαηηνχληαη ηξεηο
θσδηθνί· ν θσδηθφο ρξήζηε (UserID), ν κπζηηθφο θσδηθφο (password) θαζψο
θαη ν 6ςήθηνο θσδηθφο e-token27. Δπίζεο, ε ηξάπεδα εθαξκφδεη ζχζηεκα
απνζηνιήο κελπκάησλ sms ζηνπο πειάηεο γηα λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα
θαηλνχξηα πξντφληα ή γηα λα ηνπο ππελζπκίδεη φηη ππάξρνπλ ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ. Γηαζέηεη, επίζεο, δίθηπν ζπζθεπψλ
EFT/POS ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ελψ έρεη ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο γηα
ρνξήγεζε δαλείσλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ.
Ζ Γεληθή Σξάπεδα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κέζσ ησλ 142
θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη εληφο ηεο ρψξαο αιιά θαη κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ Απηφκαησλ Σακεηνινγηζηηθψλ
Μεραλψλ (ATMs) ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 έθηαλε ηα 213 ελψ δηαζέηεη θαη
ππεξεζία internet banking. Γηα ηελ εηζαγσγή ζ‟ απηήλ ηελ ππεξεζία
απαηηνχληαη δχν θσδηθνί, αιιά πξναηξεηηθά, ν πειάηεο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί

27

Σν e-token είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή παξαγσγήο πξνζσπηθψλ θσδηθψλ κίαο ρξήζεο, ηελ
νπνία ν πειάηεο πξνκεζεχεηαη απφ ηελ ηξάπεδα.
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ηε ζπζθεπή e-token γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηξίηνπ θσδηθνχ κίαο ρξήζεσο,
πξνθεηκέλνπ λα έρεη επηπξφζζεηε αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ. Τπάξρεη
επίζεο δηαζέζηκε θαη ππεξεζία ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο (phone banking),
κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε
θάπνηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ. ην δηαδίθηπν κπνξεί θαλείο λα βξεη ηελ Γεληθή
Σξάπεδα ζηε δηεχζπλζε www.geniki.gr. Σέινο, ε ηξάπεδα ζπλεξγάδεηαη κε
εκπνξηθέο θπξίσο επηρεηξήζεηο ηφζν ζε επίπεδν ζπζθεπψλ EFT/POS φζν θαη
ζε επίπεδν δαλείσλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ.
Ζ Marfin Egnatia Bank δηαζέηεη πεξίπνπ 160 θαηαζηήκαηα ζηελ
Διιάδα αιιά έρεη παξνπζία θαη ζηε Ρνπκαλία. Γηαζέηεη ελαιιαθηηθά δίθηπα
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο κε βαζηθφ ην δίθηπν ησλ ATMs, ην
νπνίν απνηειείηαη απφ 210 κεραλήκαηα (κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2007). Ζ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο είλαη www.marfinegnatiabank.gr. Οη
πειάηεο ηεο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ θαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο internet
banking, γηα ηελ νπνία απαηηνχληαη ηξεηο θσδηθνί, ην User ID, ην PIN θαζψο
θαη έλαο επηπιένλ θσδηθφο πνπ παξάγεηαη απφ ηε ζπζθεπή Security Token, κε
ηελ νπνία πξνκεζεχεη ε ηξάπεδα ηνπο πειάηεο. Δπίζεο, ππάξρεη ε ππεξεζία
ηνπ phone banking κε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κέζσ εθπξνζψπνπ ή κέζσ
απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θσλεηηθήο αλαγλψξηζεο ελψ ε ηξάπεδα δηαζέηεη θαη
ππεξεζία mobile banking γηα φζνπο δηαζέηνπλ ζπζθεπέο i-mode ηεο Cosmote.
Σέινο, ε Marfin Egnatia Bank δηαζέηεη ζπζθεπέο EFT/POS ζε πνιιέο
επηρεηξήζεηο, εκπνξηθέο θαη κε, θαη έρεη πξνβεί ζε ζπλεξγαζίεο κε θάπνηεο
επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε δαλείνπ ή
πηζησηηθήο θάξηαο.
Ζ Millenium Bank μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο απφ ην 2000 σο Nova
Bank, θαη πιένλ αλήθεη ζην κηιν Millenium. Γηαζέηεη ζήκεξα 178
θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα θαη 277 ATMs. Γηα ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ππάξρνπλ νη ππεξεζίεο internet θαη phone banking,
ελψ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ηξάπεδα έρεη απνζπάζεη 2 βξαβεία κέζα ζην
2007 γηα ηηο ππεξεζίεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην
internet banking απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ UserID θαη ηνπ password θαζψο θαη
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δχν ηπραίσλ ςεθίσλ απφ ηε ρξεσζηηθή θάξηα ηνπ πειάηε. Δπηπιένλ γηα
εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο ρξεηάδεηαη ν Κσδηθφο Δγρξήκαησλ πλαιιαγψλ
(Κ.Δ..), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 8 ςεθία θαη θάζε θνξά δεηείηαη απφ ηνλ
ρξήζηε λα θαηαρσξήζεη ηα 2 απφ απηά.
Ζ ηειεθσληθή εμππεξέηεζε παξέρεηαη κέζσ απηνκαηνπνηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο (IVR) αιιά θαη κέζσ εθπξνζψπνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε
απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ν 10ςήθηνο θσδηθφο πειάηε θαη ν
πξνζσπηθφο

θσδηθφο

PIN.

ηελ

ηειεθσληθή

εμππεξέηεζε

κέζσ

αληηπξνζψπνπ, εθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ δχν θσδηθνχο, ν πειάηεο πξέπεη λα
γλσξίδεη 3 πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο γηα ηελ πεξίπησζε απηή
(π.ρ. θάπνηα εκεξνκελία). Σέινο, ε Millenium Bank έρεη δίθηπν ζπζθεπψλ
EFT/POS θαζψο θαη ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν δαλείσλ θαη
πηζησηηθψλ

θαξηψλ.

Ζ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

ηεο

ηξάπεδαο

είλαη

www.milleniumbank.gr.
Ζ Σξάπεδα Κύπξνπ ηδξχζεθε ην 1899 ζηελ Κχπξν θαη ζήκεξα έρεη
παξνπζία ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην
θαη ε Απζηξαιία. Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζηελ Διιάδα άξρηζε απφ ην 1991
θαη ζήκεξα έρεη πεξίπνπ 136 θαηαζηήκαηα ζηε ρψξα καο. Σν δίθηπν ησλ
ATMs απνηειείηαη απφ 188 κεραλήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 47 βξίζθνληαη
εθηφο

θαηαζηεκάησλ.

Παξέρεηαη

ζηνπο

πειάηεο

ε

δπλαηφηεηα

λα

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ internet ή κέζσ ηειεθψλνπ ελψ
ππάξρεη θαη ε ηειεθσληθή ππεξεζία Loan by Phone, ζηελ νπνία κπνξεί λα
θαιέζεη ν πειάηεο γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηα δάλεηα θαη ηηο πηζησηηθέο θάξηεο
πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα αιιά θαη λα ππνβάιιεη αίηεζε.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ππεξεζία ηνπ internet banking απαηηνχληαη δχν
θσδηθνί, ν αξηζκφο ηεο ρξεσζηηθήο θάξηαο ή ηεο θάξηαο κέινπο θαη ν
πξνζσπηθφο θσδηθφο αζθαιείαο, ελψ γηα ζπλαιιαγέο πάλσ απφ θάπνην φξην
(ην νπνίν ζέηεη ν ίδηνο ν πειάηεο γηα θάζε ζπλαιιαγή) απαηηείηαη θαη έλαο
αθφκε θσδηθφο. Γηα ην ιφγν απηφ ν πειάηεο πξνκεζεχεηαη απφ ηελ ηξάπεδα
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ηελ εηδηθή ζπζθεπή παξαγσγήο θσδηθψλ κίαο ρξήζεο S.T.I.C.K.28. Γηα ηελ
εηζαγσγή ζηελ ππεξεζία Phone Banking ρξεηάδεηαη πάιη ν αξηζκφο ηεο
ρξεσζηηθήο ή ηεο θάξηαο κέινπο θαη 2 ηπραία ςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ θσδηθνχ
αζθαιείαο. Ζ Σξάπεδα Κχπξνπ ζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο κφλν
ζε επίπεδν ρνξήγεζεο δαλείσλ. Ζ δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη
www.bankofcyprus.gr.
Σν Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην έρεη πεξίπνπ 142 θαηαζηήκαηα ζε φιε
ηελ Διιάδα. Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζε φιε ην
θάζκα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη κπήθε δπλακηθά ζηνλ αληαγσληζκφ.
Γηαζέηεη ATMs ζε φιε ηε ρψξα πνπ θηάλνπλ ηα 180. Πξνο ην παξφλ δελ
παξέρεη ππεξεζίεο internet banking ή phone banking, σζηφζν ππάξρεη
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (www.ttbank.gr) φπνπ κπνξεί θαλείο λα
αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ηεο ηξάπεδαο.
Ζ Σξάπεδα Αηηηθήο ηδξχζεθε ην 1925 θαη ην δίθηπφ ηεο απνηειείηαη απφ
71 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηε ρψξα. χκθσλα κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ 2007, ε
ηξάπεδα δηαζέηεη 80 ATMs, έρνληαο φκσο ζηφρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
off-site κεραλεκάησλ. Γηαζέηεη ππεξεζίεο internet banking, ππεξεζίεο
ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο (phone banking) θαη θαζψο θαη ππεξεζίεο mobile
banking. Δπίζεο δηαζέηεη δίθηπν ζπζθεπψλ EFT/POS γηα ρξέσζε πηζησηηθψλ
θαξηψλ αιιά θαη ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο γηα ρνξήγεζε δαλείσλ ή
πηζησηηθψλ θαξηψλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξάπεδα κπνξεί θαλείο λα βξεη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.atticabank.gr.
Ζ Aspis Bank ηδξχζεθε ην 1992 αξρηθά ζαλ ζηεγαζηηθή ηξάπεδα γηα λα
κεηαηξαπεί ην 2001 ζε εκπνξηθή ηξάπεδα πξνζθέξνληαο πιένλ φιν ην θάζκα
ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Οη ππεξεζίεο ηεο είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ησλ 72
θαηαζηεκάησλ πνπ έρεη ζε φιε ηελ Διιάδα αιιά θαη κέζσ ησλ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ. πγθεθξηκέλα, ε ηξάπεδα δηαζέηεη 85 ATMs αιιά θαη ππεξεζία
ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο (phone banking). Πξνυπφζεζε γηα ηελ ρξήζε ηεο
ππεξεζίαο Aspis Phone Banking είλαη ην άλνηγκα θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ
28
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ζηελ ηξάπεδα θαζψο θαη ε ρξήζε πξνζσπηθνχ αξηζκνχ PIN. Βέβαηα, εάλ
πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξηαθέο ζπλαιιαγέο, φπσο ελεκέξσζε γηα πξντφληα ηεο
ηξάπεδαο ή ηηκέο κεηνρψλ, δελ απαηηείηαη απηφο ν θσδηθφο. Δπίζεο νη πειάηεο
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κέζσ ηεο ππεξεζίαο
internet banking, γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ νπνία απαηηνχληαη δχν θσδηθνί.
Σέινο, ε Aspis Bank δηαζέηεη δίθηπν ζπζθεπψλ EFT/POS ζε πνιιέο
επηρεηξήζεηο ελψ ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε είλαη www.aspisbank.gr.
Ζ Σξάπεδα Probank ηδξχζεθε ην 2001 θαη δηαζέηεη ζήκεξα 83
θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα ελψ έρεη αλαπηχμεη θαη δίθηπν ATMs πνπ
απνηειείηαη απφ 121 κεραλήκαηα. Απφ απηά, ηα 35 βξίζθνληαη εθηφο
θαηαζηεκάησλ, ζε ρψξνπο φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ηνπνζέηεζή ηνπο. Ζ
ηξάπεδα δηαζέηεη ππεξεζία internet banking, ε νπνία ιεηηνπξγεί ηνλ ηειεπηαίν
ελάκηζη ρξφλν. Γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ππεξεζία απηή, αξρηθά απαηηείηαη
εγθαηάζηαζε ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηνλ Ζ/Τ ηνπ πειάηε θαη θαηφπηλ ε
ρξήζε ελφο αξηζκνχ Token Pin, ηνπ νλφκαηνο ρξήζε (user name) θαη ηνπ
θσδηθνχ ρξήζηε (password). Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ππάξρνπλ
ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο γηα ρνξήγεζε δαλείσλ αιιά δελ ππάξρεη δίθηπν
ζπζθεπψλ EFT/POS. Σέινο, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί
γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο κέζα απφ ηε ζειίδα ηεο ζην
δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.probank.gr.
Ζ Παλειιήληα Σξάπεδα ηδξχζεθε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο θαη
ηνπο πηζησηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο ρψξαο καο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ
νηθνλνκίεο θιίκαθαο αιιά θαη γηα λα κπνξνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο.
ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 30 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα ελψ ήδε είλαη ζε
εμέιημε ε ίδξπζε δχν λέσλ θαηαζηεκάησλ. Σν δίθηπν ησλ ATMs απνηειείηαη
απφ πεξίπνπ 35 κεραλήκαηα, σζηφζν, έρεη ήδε μεθηλήζεη ε δηθηχσζε ησλ
ATMs ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ κε ηελ Παλειιήληα Σξάπεδα, νπφηε ζην
εληαίν δίθηπν ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ 235 κεραλήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ
θνηλέο ππεξεζίεο κε θνηλή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Ζ ηξάπεδα πξνζθέξεη ηηο
ππεξεζίεο

ηεο

θαη

κέζσ

ηνπ

e-banking,

ε

εηζαγσγή

ζην

νπνίν

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ User ID θαη ηνπ password. Σέινο, μεθίλεζε
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θαη ε δηάζεζε ζπζθεπψλ EFT/POS ζε πειάηεο ηνπ νκίινπ ζηνρεχνληαο ζηελ
αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο είλαη
www.panelliniabank.gr.
Ζ Proton Bank ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2001 θαη μεθίλεζε επίζεκα
ηηο εξγαζίεο ηεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002. Αξηζκεί ζρεδφλ 30 θαηαζηήκαηα ζε
φιε ηε ρψξα ελψ ην δίθηπν ησλ ATMs πνπ έρεη θηάλεη ηα 40 κεραλήκαηα. Σα
πεξηζζφηεξα

ATMs

βξίζθνληαη

εληφο

ησλ

θαηαζηεκάησλ,

σζηφζν,

κεραλήκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ζε άιινπο ρψξνπο, φπσο επηρεηξήζεηο ησλ
νπνίσλ ε κηζζνδνζία εμππεξεηείηαη απφ ηελ ηξάπεδα. Ζ Proton Bank
πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηελ ππεξεζία Proton Online Trading κέζσ ηεο
νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο αιιά δελ ππάξρεη
ππεξεζία internet θαη phone banking. Ζ ηξάπεδα δηαζέηεη δηθφ ηεο δίθηπν
ζπζθεπψλ EFT/POS ελψ έρεη ζπλάςεη θαη ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο γηα
ρξεκαηνδφηεζε αγαζψλ (θπξίσο απηνθηλήησλ). ην δηαδίθηπν κπνξεί θαλείο
λα βξεη ηελ ηξάπεδα ζηε δηεχζπλζε www.protonbank.gr.
Ζ Citibank είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο μέλεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα.
Ίδξπζε ην πξψην θαηάζηεκά ηεο ζηε ρψξα καο ην 1964 θαη ζήκεξα αξηζκεί 85
θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα. Σν δίθηπν ησλ ATMs ηεο ηξάπεδαο
απνηειείηαη απφ 263 κεραλήκαηα ελψ ππάξρνπλ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
κεραλήκαηα εμφθιεζεο θαξηψλ θαη δαλείσλ γηα ηαρχηεξε εμππεξέηεζε. Σν
Citibank Online είλαη ε ππεξεζία γηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κέζσ
internet θαη ζ‟ απηήλ απνθηά θαλείο πξφζβαζε θαηαρσξψληαο ην φλνκα
ρξήζηε θαη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ θαη απαληψληαο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο
αζθαιείαο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ήδε απφ ην 1990 ε ηξάπεδα
δηαζέηεη ππεξεζία ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο. Ζ ππεξεζία Citiphone Banking
είλαη δηαζέζηκε 24 ψξεο ην 24σξν γηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ είηε κέζσ
αληηπξνζψπσλ είηε κέζσ ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο IVR. Δπίζεο, ππάξρεη ε
ππεξεζία Citibank Alerts, δειαδή κελχκαηα (sms θαη e-mail) πνπ δέρεηαη ν
πειάηεο ζρεηηθά κε ην φξην, ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο πιεξσκέο ησλ πηζησηηθψλ
ηνπ θαξηψλ. Σέινο, δηαηίζεληαη ζπζθεπέο EFT/POS ζε επηρεηξήζεηο αιιά
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ππάξρνπλ θαη ζπλεξγαζίεο γηα ρνξήγεζε δαλείσλ ή θαξηψλ. Ζ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο είλαη www.citibank.gr.
Ζ Διιεληθή Σξάπεδα ηδξχζεθε ζηελ Κχπξν ην 1976 θαη γξήγνξα
θαηάθεξε λα θαζηεξσζεί σο έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
νξγαληζκνχο ηεο Κχπξνπ. Σν πξψην θαηάζηεκα ζηελ Διιάδα ηδξχζεθε ην
1998 θαη ζήκεξα αξηζκεί 28 θαηαζηήκαηα ζηε ρψξα καο. Γηαζέηεη ηζάξηζκα
ATMs ζηελ Διιάδα αιιά θαη ππεξεζία e-banking. Ζ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ γίλεηαη κφλν ζε θάπνην θαηάζηεκα θαη φρη ειεθηξνληθά ελψ ε
πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία γίλεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηεο ηξάπεδαο
www.hellenicbank.gr

ή

απεπζείαο

κέζσ

ηεο

ηζηνζειίδαο

www.hellenicnetbanking.gr κε ηε ρξήζε ηξηψλ θσδηθψλ. Πξνο ην παξφλ ε
ηξάπεδα δελ παξέρεη άιια ελαιιαθηηθά δίθηπα ζηνπο πειάηεο γηα
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο φπνπ
θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα πνπ πξνζθέξεη ε θάζε
ηξάπεδα.
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Internet
banking

Phone
banking

Mobile
banking

EFT/POS

Σσνεργαζία
με επιτ/ζεις

Σσγκενηρωηικός Πίνακας Εναλλακηικών Δικηύων

Alpha Bank

√

√

√

√

√

√

Eurobank EFG

√

√

√

√

√

√

Τράπεζα Πειραιώς

√

√

√

√

√

√

Εθνική Τράπεζα

√

√

√

√

√

√

Εμπορική Τράπεζα

√

√

√

√

√

Αγροηική Τράπεζα

√

√

√

√

Γενική Τράπεζα

√

√

√

√

√

Marfin Egnatia

√

√

√

√

√

Millenium Bank

√

√

√

√

√

Τράπεζα Κύπροσ

√

√

√

Τράπεζα Αηηικής

√

√

√

Aspis Bank

√

√

√

Probank

√

√

Πανελλήνια Τράπεζα

√

√

Proton Bank

√

Δίκησα
Τράπεζες

Τατσδρομικό
Ταμιεσηήριο

ATM

Εναλλακηικά

√

√
√

√

√

√
√
√
√

√

√

√

√

Citibank

√

√

Ελληνική Τράπεζα

√

√

√

Πηγή: Τράπεζες
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4.8 Πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ
Αλακθηζβήηεηα, νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ αληηκεησπίδνπλ πιένλ ηα
ελαιιαθηηθά δίθηπα πην ζεηηθά απ‟ φ,ηη ηα αληηκεηψπηδαλ κεξηθά ρξφληα πξηλ.
Δμάιινπ, ηα πνζνζηά δηείζδπζεο ηνπ internet ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ
αχμεζε ρξφλν κε ην ρξφλν, αλ θαη παξακέλνπλ αθφκε ζε ρακειά επίπεδα.
Ωζηφζν, δελ είλαη καθξηά ε ζηηγκή πνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιιψλ ε έλλνηα
ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε. Αο κελ μερλάκε φηη θαη ηα
ATMs, φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθαλ δελ έηπραλ επξείαο απνδνρήο. Υξεηάζηεθε
λα πεξάζνπλ θάπνηα ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα ηα απνδερηνχλ πιήξσο νη πειάηεο.
Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε λέα γεληά, πνπ απνηειεί ηε κειινληηθή
πειαηεία ησλ ηξαπεδψλ, είλαη άξηζηα θαηαξηηζκέλε πάλσ ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα ζεσξεί απηνλφεηε ηελ χπαξμε ησλ
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ. Δπηπιένλ, νη εμειίμεηο πάλσ ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη
αζθάιεηαο ζπλαιιαγψλ είλαη ξαγδαίεο, γεγνλφο πνπ σθειεί ηηο ηξάπεδεο αιιά
θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ζπζθεπέο
θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίεο ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη ηείλνπλ λα θηάζνπλ
ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ελψ ήδε θαηαζθεπάζηεθαλ ηα
πξψηα ATMs πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηβάιινλ internet.
Δπίζεο γίλεηαη ιφγνο θαη γηα έλα „δηαηξαπεδηθφ internet banking‟29,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη
κέζσ ελφο θαη κφλν internet banking φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζε φιεο ηηο
ηξάπεδεο. Έηζη, ν πειάηεο ζα επηιέγεη κηα ππεξεζία internet banking, εθείλε
πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαιχηεξα θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ
δχν ή ηξεηο ζπζθεπέο παξαγσγήο πξφζζεησλ θσδηθψλ ή λα απνκλεκνλεχεη κηα
ζεηξά απφ θσδηθνχο UserID θαη password γηα θάζε ηξάπεδα. Βέβαηα, ζα
κπνξνχζε ζην κέιινλ λα εμειηρζεί θαη ε δηαηξαπεδηθή ζπλεξγαζία ζε επίπεδν
ATM.

ήκεξα,

κέζσ

ηνπ

ζπζηήκαηνο

DIAS,

κπνξεί

θαλείο

λα

πξαγκαηνπνηήζεη κφλν αλάιεςε θαη εξψηεζε ππνινίπνπ κέζσ ATM άιιεο
29

πξκαθέδεο, σηήξηνο (2007)
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ηξάπεδαο. Γελ απνθιείεηαη φκσο ζην κέιινλ λα κπνξεί ν πειάηεο λα πιεξψζεη
έλα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξεψλνληαο ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη ζε άιιε ηξάπεδα.
Ωζηφζν, εθηηκάηαη φηη φζν θαη λα αλαπηπρζνχλ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα,
ηα θαηαζηήκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ βαζηθφ ζεκείν εμππεξέηεζεο
ησλ πειαηψλ, γηαηί δελ ζα πάςεη λα ππάξρεη ε αλάγθε ησλ πειαηψλ γηα
πξνζσπηθή επαθή αιιά θαη ε αλάγθε λα δεηνχλ ηε γλψκε θαη ηε ζπκβνπιή
ελφο έκπεηξνπ ζηειέρνπο πξηλ πάξνπλ θάπνηα θξίζηκε απφθαζε. Απηφ πνπ ζα
αιιάμεη βέβαηα ζα είλαη νη ζπλαιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηα
θαηαζηήκαηα. Ήδε έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη κε ηελ αλάπηπμε ησλ
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ απειεπζεξψλεηαη πξνζσπηθφ, ην νπνίν αμηνπνηείηαη
πιένλ ζε πην ζχλζεηεο εξγαζίεο αιιά δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ
πσιήζεσλ. Απηφ ζα γίλεηαη αθφκε πην έληνλν θαζψο ζα απμάλεηαη ε ρξήζε
ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη θαζψο ζα απμάλεηαη ν αξηζκφο
ησλ πειαηψλ πνπ ζα επηιέγνπλ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα γηα ηηο ζπλαιιαγέο
ηνπο, ζα κεηψλνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ γηα ζηαπξνεηδείο
πσιήζεηο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε εμππεξέηεζε απφ ην
θαηάζηεκα δελ ζα έρεη ηφζε βαξχηεηα ζηελ επηινγή ηεο ηξάπεδαο απφ ηνπο
πειάηεο, ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη
ηελ επηθέληξσζή ηνπ ζηα πξντφληα.

73

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:
Ζ ΔΡΔΤΝΑ
5.1 Γεληθά ζηνηρεία
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο
ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γχξσ απφ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα απφ ηελ πιεπξά
ησλ ηξαπεδψλ. Έγηλε, δειαδή, αλαθνξά ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα πνπ
ππνζηεξίδεη θαη πξνζθέξεη θάζε ηξάπεδα ζηνπο πειάηεο ηεο. Ωζηφζν, θξίζεθε
ζθφπηκε ε δηεμαγσγή έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη νη απφςεηο
ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηα ελαιιαθηηθά απηά δίθηπα.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν
δηαλεκήζεθε ζε 145 άηνκα, άλσ ησλ 18 εηψλ πνπ είλαη πειάηεο ηξαπεδψλ. Απφ
ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιεξψζεθαλ ηα 138, κε βάζε ηα νπνία
έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
Δπίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ελ ιφγσ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ
2008.
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 23 εξσηήζεηο θαη θχξην ζηφρν έρεη
ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε:
 Σα θξηηήξηα επηινγήο ηεο ηξάπεδαο ζπλεξγαζίαο
 Σε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ ηξάπεδα
 Σε ρξήζε, ή κε, ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ATM, internet banking,
phone banking, mobile banking, PC banking θαη EFT/POS θαζψο θαη
ηε ζπρλφηεηα απηψλ
 Σνπο ιφγνπο ρξήζεο ή κε ρξήζεο ησλ δηθηχσλ απηψλ
 Σελ πξαγκαηνπνίεζε, ή φρη, αγνξάο αγαζψλ κε ζχλαςε δαλείνπ ή
έθδνζε πηζησηηθήο θάξηαο απφ επηρείξεζε
 Σνπο ιφγνπο πξαγκαηνπνίεζεο ή κε πξαγκαηνπνίεζεο κηαο ηέηνηαο
αγνξάο.
ια ηα παξαπάλσ εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, φπσο ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα
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νπνία νη πειάηεο ζπκπιήξσζαλ ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
ην παξάξηεκα ηεο παξνχζεο παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην.
5.2 Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο
5.2.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο
Απφ ην ζχλνιν ησλ 138 αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην νη
72 ήηαλ άληξεο θαη νη 66 γπλαίθεο, δειαδή πνζνζηφ 52,18% θαη 47,82%
αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο Β‟. Οη
πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 26-35 θαη 36-45
εηψλ θαη είλαη απφθνηηνη ΣΔΗ ή ΑΔΗ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην επάγγεικα ησλ
εξσηψκελσλ (Πίλαθαο 2), νη πεξηζζφηεξνη είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη
αθνινπζνχλ νη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σέινο,
αλαθνξηθά κε ηα εηζνδήκαηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα
αμηνζεκείσηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ εηζνδήκαηνο, φπσο
θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 ηνπ παξαξηήκαηνο Β‟.
5.2.2 Κξηηήξηα επηινγήο ηξάπεδαο ζπλεξγαζίαο θαη ζπρλφηεηα ζπλαιιαγψλ
Ζ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο
φηαλ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ ηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζα ζπλεξγαζηνχλ, θάηη
πνπ απνξξέεη απφ ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Ωο δεχηεξν θξηηήξην νη
πεξηζζφηεξνη ζέηνπλ ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο πξνκήζεηεο θηι. ελψ
αθνινπζεί ε θήκε, ε αμηνπηζηία θαη ην κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο. Ζ θηιηθή
εμππεξέηεζε δελ είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή
ηεο ηξάπεδαο, σζηφζν δελ είλαη θαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. Καηέρεη ηελ ηέηαξηε
ζέζε κεηαμχ ησλ επηά θξηηεξίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην.
Αθνινπζνχλ άιια ηξία ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία φκσο δελ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ χπαξμε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ,
ηελ απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ή εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή
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ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ εμππεξέηεζεο. ια ηα παξαπάλσ θαίλνληαη ζην
Γηάγξακκα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε δηεξεπλά ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη πειάηεο
πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 138
εξσηψκελνπο νη 64 δειψλνπλ φηη πξαγκαηνπνηνχλ ιηγφηεξεο απφ πέληε
ζπλαιιαγέο ην κήλα (46,38% ηνπ δείγκαηνο) θαη 51 δειψλνπλ φηη
ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ ηξάπεδά ηνπο απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα (36,96%).
Πνιχ ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά
ζπλαιιαγέο κε ηελ ηξάπεδά ηνπο (8,69%) θαζψο θαη απηνί πνπ δελ
ζπλαιιάζζνληαη ζρεδφλ θαζφινπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 7,97% ηνπ
δείγκαηνο (Γηάγξακκα 2).
5.2.3 Απηφκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο (ATMs)
Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ATMs απνηεινχλ ην πην δηαδεδνκέλν δίθηπν
εμππεξέηεζεο κεηά ηα θαηαζηήκαηα. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη κέζα απφ ηελ
έξεπλα. Σέζζεξηο ζηνπο πέληε πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ATM γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ελψ κφιηο νη 28 δελ ην απνδέρνληαη
(πνζνζηφ 20,29%). Ζ πιεηνλφηεηα ρξεζηκνπνηεί ην ATM ιηγφηεξεο απφ πέληε
θνξέο ην κήλα αιιά ππάξρεη έλα 22,46% πνπ ην ρξεζηκνπνηεί απφ 6 έσο 10
θνξέο θαη έλα 13,77% πνπ πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ 10 ζπλαιιαγέο ην
κήλα (Γηαγξάκκαηα 3 θαη 4).
Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ATM,
φπσο θαη ζην Γηάγξακκα 7, είλαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 24 ψξεο ην
24σξν θαη αθνινπζεί ν παξάγνληαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ εμνηθνλφκεζε
ρξφλνπ. Ληγφηεξν ζεκαληηθνχο ζεσξνχλ νη πειάηεο ηνπο παξάγνληεο „ρακειφ
θφζηνο‟ θαη „απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ‟ ελψ θάπνηνη
πξνβάιινπλ σο ιφγν ρξήζεο ηνπ ATM ηελ χπαξμε πνιιψλ κεραλεκάησλ, ηελ
εχθνιε πξφζβαζε ζε απηά θαζψο θαη ηεο ηνπνζεζία ηνπο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά βξίζθνληαη απηνί πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην ATM
γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, θαη σο θχξην ιφγν
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γη‟ απηφ, πξνβάιινπλ ην γεγνλφο φηη δελ ην ζεσξνχλ αζθαιέο (Γηάγξακκα 8).
Δπίζεο, ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ δειψλνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ
δίθηπν δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη θάπνηνη άιινη ην ζεσξνχλ δχζθνιν ή
πνιχπινθν ελψ, ηέινο, ππάξρεη πειάηεο πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηεί δηφηη ην
ζεσξεί απξφζσπν.
ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη
δηαθνξά κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ATMs.
Ωζηφζν, παξαηεξείηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξήζεο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθηαθέο
νκάδεο ζε ζρέζε κε ηηο κεγαιχηεξεο. Απηφ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 θαη
Γηάγξακκα 5. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν, κπνξνχκε λα πνχκε
φηη νη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ, πνπ είλαη 3 ζην δείγκα καο, ην ρξεζηκνπνηνχλ
φινη (πνζνζηφ 100%), ελψ κεγάιν πνζνζηφ ρξήζεο παξαηεξείηαη ζηνπο
θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηδαθηνξηθνχ (16 ζηνπο 17 ην ρξεζηκνπνηεί) αιιά θαη
ζηνπο απνθνίηνπο ΣΔΗ ή ΑΔΗ, νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνζνζηφ 82,43%
(Πίλαθαο 5, Γηάγξακκα 6).

5.2.4 Internet Banking
Ηθαλνπνηεηηθφ εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ
Internet Banking. πγθεθξηκέλα νη 33 απφ ηνπο 138 εξσηψκελνπο ην
ρξεζηκνπνηνχλ, δειαδή πνζνζηφ 23,91%. πλεπψο ζε πνζνζηφ 76,09 νη
εξσηψκελνη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet Banking. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ
ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο απηήο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 10 ηνπ
παξαξηήκαηνο, θάλεη ρξήζε ιηγφηεξεο απφ πέληε θνξέο ην κήλα (ην 63,64%),
ην 9,09% ην ρξεζηκνπνηεί απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα ελψ ην 27,27%
πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κέζσ internet πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο
κεληαίσο.
Απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην internet banking πξνβάιινπλ σο
ζεκαληηθφηεξν ιφγν ηε δπλαηφηεηα 24σξεο εμππεξέηεζεο θαη αθνινπζεί, κε
κηθξή

δηαθνξά,

ν

παξάγνληαο

„γξήγνξε

θαη

εχθνιε

εμππεξέηεζε/εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ‟, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 13. Σν
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ρακειφ θφζηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ είλαη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην internet banking αιιά φρη
ηφζν ζεκαληηθνί.
Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο δελ
απνδέρνληαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν
είλαη γηαηί δελ ην ζεσξνχλ αζθαιέο. Αθνινπζνχλ άιινη ηξεηο ιφγνη, ιηγφηεξν
ζεκαληηθνί, νη νπνίνη δελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα,
πξφθεηηαη ιφγνπο πξαθηηθνχο, φπσο ην λα κελ έρεη θάπνηνο Ζ/Τ, λα κελ
γλσξίδεη λα ηνλ ρεηξίδεηαη ή λα κελ έρεη ζχλδεζε internet, ιφγνη πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηε δπζθνιία/πνιππινθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ θαζψο θαη
κε ηε κε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Κάπνηνη πειάηεο, επίζεο,
δήισζαλ φηη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη internet banking δηφηη δελ ηνπο
ελδηαθέξεη ή δελ έηπρε, θάπνηνη άιινη δελ ην ζεσξνχλ ρξήζηκν ελψ κεξηθνί ην
ραξαθηεξίδνπλ απξφζσπν.
Αλ

ζπγθξίλνπκε

ηα

δεκνγξαθηθά

ζηνηρεία

ησλ

πειαηψλ

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν, ζα παξαηεξήζνπκε φηη
ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο είλαη άληξεο. Απφ ηα 33 άηνκα πνπ δήισζαλ φηη ην
ρξεζηκνπνηνχλ, κφλν νη 10 είλαη γπλαίθεο (30,3%). Απφ ηηο έμη ειηθηαθέο
νκάδεο πνπ νξίζηεθαλ μερσξίδεη απηή κεηαμχ 36-45 θαζψο παξνπζηάδεη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξήζεο (30,3%). Αθνινπζνχλ νη λεφηεξεο ειηθηαθέο
νκάδεο (18-35 θαη 26-35) αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ρξήζεο εκθαλίδεη θαη ε
νκάδα απφ 56 έσο 65 εηψλ. Υακειφ έσο κεδεληθφ πνζνζηφ παξνπζηάδνπλ νη
άιιεο δπν ειηθηαθέο νκάδεο (46-55 θαη 66 & άλσ), φπσο θαίλεηαη ζην
Γηάγξακκα 11. ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν, παξαηεξνχληαη πνζνζηά
απφ 20% έσο 30% ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε εμαίξεζε ηνπο
απφθνηηνπο Γεκνηηθνχ (Γηάγξακκα 12).
5.2.5 Phone Banking – Mobile Banking
Ζ ππεξεζία ηνπ Phone Banking θαη ηνπ Mobile Banking δελ
ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα. Μφιηο ην 4,35% ησλ εξσηψκελσλ ρξεζηκνπνηεί ην
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Phone Banking (Γηάγξακκα 15) ελψ ην Mobile Banking ρξεζηκνπνηείηαη κφλν
απφ ην 2,90% (Γηάγξακκα 21). Απφ ηνπο 6 πειάηεο πνπ δήισζαλ φηη
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κέζσ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, νη 4 πξαγκαηνπνηνχλ
ιηγφηεξεο απφ 5 ζπλαιιαγέο ην κήλα θαη νη 2 πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο
απφ 10. Δπίζεο, γηα ην mobile banking, νη 2 απφ ηνπο 4 πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ,
πξαγκαηνπνηνχλ ιηγφηεξεο απφ 5 ζπλαιιαγέο ην κήλα ελψ νη άιινη 2 ην
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο ην κήλα. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα
ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ην phone θαη ην mobile banking απηνί νη πειάηεο
είλαη ε γξήγνξε θαη εχθνιε εμππεξέηεζε/εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.
ζνλ αθνξά ην 95,65% θαη ην 97,10% ησλ εξσηψκελσλ, πνπ δήισζαλ
φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην phone banking θαη ην mobile banking αληίζηνηρα,
πξέπεη λα πνχκε φηη δελ ην ζεσξνχλ αζθαιέο θαη απηφ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν
ιφγν πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηα Γηαγξάκκαηα 20 θαη
26 αληίζηνηρα). Γεχηεξνο ζε ζεκαληηθφηεηα έξρεηαη ν ιφγνο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηε κε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη αθνινπζνχλ κε κεγάιε δηαθνξά
ε δπζθνιία/πνιππινθφηεηα ησλ δηθηχσλ απηψλ θαη νη πξαθηηθνί ιφγνη, φπσο ε
έιιεηςε ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ιφγνη φπσο ε
άγλνηα χπαξμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ, ε ρξήζε άιισλ κεζφδσλ ελψ
θάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο δελ ηα ζεσξνχλ απαξαίηεηα ή ηα ζεσξνχλ
απξφζσπα κέζα εμππεξέηεζεο.
Σν phone banking ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δχν θχια ζρεδφλ ζην ίδην
πνζνζηφ ζε αληίζεζε κε ην mobile banking, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κφλν
απφ άληξεο. Κακία απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο δελ πξαγκαηνπνηεί
ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σν phone banking ρξεζηκνπνηείηαη
θπξίσο απφ άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 26-45 αιιά ππάξρνπλ θαη άηνκα ηεο
επφκελεο ειηθηαθήο νκάδαο, απφ 46 έσο 55 (Γηάγξακκα 17). Απηνί πνπ
δήισζαλ φηη θάλνπλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο mobile banking αλήθνπλ ζηηο δχν
ειηθηαθέο νκάδεο απφ 26 έσο 45 αιιά θαη ζ‟ απηήλ απφ 56 έσο 65 (Γηάγξακκα
23). ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν, αλ παξαηεξήζνπκε ην Γηάγξακκα 18,
ζα δνχκε φηη νη κηζνί απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζηαζεξφ ηειέθσλν γηα
ζπλαιιαγέο είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, ελψ νη ππφινηπνη είλαη απφθνηηνη
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ΣΔΗ/ΑΔΗ ή θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ/δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Σέινο, απφ
ηα 4 άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ mobile banking, νη 2 είλαη απφθνηηνη
Λπθείνπ, έλαο απφθνηηνο Γπκλαζίνπ θαη έλαο απφθνηηνο ΣΔΗ ή ΑΔΗ
(Γηάγξακκα 24 ηνπ παξαξηήκαηνο).

5.2.6 PC Banking
To PC Banking είλαη εθείλε ε ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί θαλείο
λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο αθνχ πξψηα έρεη
εγθαηαζηήζεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Πξνζθέξεηαη
θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο. ηνπο ηδηψηεο δε θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλν θαζψο αξθεηνί εξσηψκελνη δήισζαλ φηη δελ ην γλσξίδνπλ. Απφ
ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη κφλν ην 3,62% ησλ εξσηψκελσλ
ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν θαη κάιηζηα ιηγφηεξεο απφ
πέληε θνξέο ην κήλα, θάηη πνπ θαίλεηαη ζην Γηαγξάκκαηα 27 θαη 28.
Απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ πξνβάιινπλ σο θχξην ιφγν ην ρακειφ
θφζηνο θαη αθνινπζνχλ ρσξίο κεηαμχ ηνπο δηαθνξά νη παξάγνληεο
„δπλαηφηεηα

24σξεο

εμππεξέηεζεο‟

εμππεξέηεζε/εμνηθνλφκεζε

ρξφλνπ‟.

θαη

Ληγφηεξν

„γξήγνξε
ζεκαληηθφο

θαη

εχθνιε

παξάγνληαο

ζεσξείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ.
Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη πειάηεο φηη ην PC Banking δελ είλαη αζθαιέο
απνηειεί ην βαζηθφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ ελψ πνιχ
δειψλνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν δελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο
ηνπο (Γηάγξακκα 32). Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ δειψλνπλ ζαλ θχξην ιφγν ηεο
κε ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ην γεγνλφο φηη ην ζεσξνχλ δχζθνιν ή
πνιχπινθν ελψ αθφκε ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ θπξίσο γηα πξαθηηθνχο
ιφγνπο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην PC Banking. Δπίζεο, αξθεηνί είλαη απηνί πνπ δελ
γλσξίδνπλ ην δίθηπν απηφ θαη δελ ην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ελψ θάπνηνη
άιινη δελ ην ζεσξνχλ ρξήζηκν.
ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ παξαηεξείηαη
ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Απφ ηα πέληε άηνκα πνπ δήισζαλ
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φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην PC Banking, νη 3 είλαη άληξεο θαη νη 2 είλαη γπλαίθεο.
Γηαθνξά επίζεο δελ παξαηεξείηαη ζηηο ειηθίεο ησλ πειαηψλ θαζψο απηνί νη 5
πειάηεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ αλήθνπλ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο
νκάδεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12 θαη ζην Γηάγξακκα 29. Δμαηξείηαη ε
ειηθηαθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα άλσ ησλ 66 εηψλ. Σέινο, πξέπεη
λα παξαηεξήζνπκε φηη νη 4 απφ ηνπο 5 αλήθνπλ ζηηο ηξεηο αλψηεξεο
θαηεγνξίεο

κνξθσηηθνχ

επηπέδνπ,

δειαδή

είλαη

απφθνηηνη

Σερληθψλ/Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ, απφθνηηνη Αλψηεξσλ ή Αλψηαησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ή θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ (Πίλαθαο 13, Γηάγξακκα 30).
5.2.7 πζθεπέο EFT/POS
Οη ζπζθεπέο EFT/POS πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηηο αγνξέο, είλαη
αξθεηά δηαδεδνκέλεο. ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο (48,55%) ηηο
έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ελψ ην ππφινηπν 51,45% δήισζε
πσο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο κε ρξέσζε πηζησηηθήο θάξηαο
(Γηάγξακκα 33). Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ
εξψηεζε απηή, δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ελαιιαθηηθφ
δίθηπν δηφηη ην ζεσξνχλ βνιηθφ θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα θνπβαινχλ ρξήκαηα
καδί ηνπο ή ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε πεξηφδνπο πνπ δελ έρνπλ ρξήκαηα
(Γηάγξακκα 36). Ληγφηεξνη είλαη απηνί πνπ ζαλ θχξην ιφγν πξνβάιινπλ ηελ
αμηνπνίεζε

ησλ

δηαθφξσλ

εθπηψζεσλ,

bonus

θαη

πξνγξακκάησλ

επηβξάβεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο ελψ θάπνηνη δειψλνπλ φηη θάλνπλ
ρξήζε ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο γηα αγνξέο κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ή
γηα αγνξέο κε άηνθεο δφζεηο.
Αληίζεηα, φζνη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ απηφ ην ελαιιαθηηθφ
δίθηπν είλαη γηαηί δε δηαζέηνπλ πηζησηηθή θάξηα (πνζνζηφ 68% φζσλ
απάληεζαλ φρη) ελψ ππάξρνπλ θαη αξθεηνί πνπ δελ ην ζεσξνχλ αζθαιέο
(14,67%) (Γηάγξακκα 37). Δπίζεο ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζεσξνχλ ην θφζηνο
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πςειφ (πςειά επηηφθηα πηζησηηθψλ θαξηψλ) ή ηζρπξίδνληαη φηη δελ κπνξνχλ
λα ειέγμνπλ ην πνζφ πνπ μνδεχνπλ. Μφλν δχν άηνκα απφ ηα 71 δήισζαλ φηη
δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν γηαηί απιά δελ ηνπο
ρξεηάζηεθε.
Θα πεξίκελε θαλείο φηη νη γπλαίθεο ζα έρνπλ ηελ πξσηηά ζηε ρξήζε
πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηηο αγνξέο ηνπο, σζηφζν ε έξεπλα δείρλεη φηη νη
πεξηζζφηεξνη είλαη άληξεο. πγθεθξηκέλα, απφ ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ, ην
43,94% ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ελαιιαθηηθφ δίθηπν ελψ απφ ην ζχλνιν ησλ
αληξψλ ην 52,78%. ζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή, πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζηελ ειηθηαθή
νκάδα απφ 55 έσο 65, ζηαδηαθά ηα πνζνζηά απηά κεηψλνληαη θαζψο
θαηεβαίλνπκε ζηηο επφκελεο ηέζζεξηο νκάδεο (46-55, 36-45, 26-35, 18-25) θαη
ηειεπηαία νκάδα κε πνζνζηφ 25% είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη άηνκα άλσ ησλ
66 εηψλ. Απηά θαίλνληαη θαιχηεξα ζην Γηάγξακκα 34 ηνπ παξαξηήκαηνο.
Σέινο, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ρξήζεο

ηνπ

δηθηχνπ

απηνχ

παξαηεξείηαη

ζηνπο

απνθνίηνπο

Σερληθψλ/Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (64,71%) θαη αθνινπζνχλ νη θάηνρνη
κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ (52,94%). Οη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ
ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθέο θάξηεο γηα αγνξέο ζε πνζνζηφ 47,30% θαη νη
απφθνηηνη Λπθείνπ κε πνζνζηφ 43,48%. Αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ
θαη Γπκλαζίνπ ησλ νπνίσλ ηα πνζνζηά θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 35.
5.2.8 Γάλεηα κέζσ επηρεηξήζεσλ
ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ πνηέ ζπλάςεη δάλεην ή αλ έρνπλ εθδψζεη
πηζησηηθή θάξηα κέζσ επηρείξεζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά κε ηηο
αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ αξλεηηθά (πνζνζηφ
71,01%, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 38). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 28,99%
δήισζε φηη έρεη ζπλάςεη δάλεην ή θάξηα κέζσ θάπνηαο επηρείξεζεο έζησ θαη
κία θνξά. Ζ πιεηνλφηεηα φζσλ απάληεζαλ αξλεηηθά δήισζε φηη δελ έπξαμε
θάηη ηέηνην δηφηη δελ ήζειε (55,10%) ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ δήισζε φηη δελ
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εκπηζηεχεηαη ηξίηνπο, παξά κφλν ηελ ηξάπεδα. Ωζηφζν, ππήξραλ θαη θάπνηνη
πειάηεο ζηνπο νπνίνπο δελ ρξεηάζηεθε θάηη ηέηνην (Γηάγξακκα 42).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο παξαηεξνχκε ζην Γηάγξακκα 41, ιίγνη
παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, δήισζαλ φηη κ‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν αμηνπνηνχλ ηα πξνλνκηαθά επηηφθηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ πεξίπνπ 1 ζηνπο 3 ην ζεσξεί πην βνιηθφ
δηφηη νη δηαδηθαζίεο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη δελ ρξεηάδεηαη
λα πάεη ζε θάπνην θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Δπίζεο, πνζνζηφ 7,5% φζσλ
απάληεζαλ ζεηηθά, δήισζε φηη ην έθαλε ιφγσ ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο.
Αλ εμεηάζνπκε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ, ζα
δηαπηζηψζνπκε φηη 1 ζηνπο 3 άληξεο απάληεζε ζεηηθά ζηελ εξψηεζε γηα
ζχλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο, ελψ ην πνζνζηφ απηφ ζηηο
γπλαίθεο γίλεηαη 1 ζηηο 4. Απφ φζνπο απάληεζαλ ζεηηθά, ε ειηθηαθή νκάδα πνπ
παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη απηή απφ 36 έσο 45 εηψλ (ζρεδφλ νη
κηζνί απηήο ηεο ειηθίαο απάληεζαλ ζεηηθά) θαη αθνινπζεί ε νκάδα απφ 56-65
εηψλ (Γηάγξακκα 39). Αθνινπζνχλ νη λένη ειηθίαο απφ 26 έσο 35 θαη φζνη
βξίζθνληαη κεηαμχ 46 θαη 55 εηψλ. Οη άιιεο δχν ειηθηαθέο νκάδεο
παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειά (18-25) έσο κεδεληθά πνζνζηά (66 θαη άλσ).
Σέινο, φζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηψκελσλ, κεγαιχηεξα
πνζνζηά ρξήζεο απηνχ ηνπ ελαιιαθηηθνχ δηθηχνπ παξαηεξνχκε ζηνπο
απνθνίηνπο Σερληθψλ ή Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (πνζνζηφ 47,06%) θαη
αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη Γεκνηηθνχ φπνπ 1 ζηνπο 3 απάληεζε ζεηηθά.
Μηθξφηεξα πνζνζηά (πεξίπνπ 1 ζηνπο 4) ζπλαληνχκε ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο (Γηάγξακκα 40).
5.3 πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
Απφ ηελ έξεπλα απηή, πνπ δηελεξγήζεθε κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ απφ πειάηεο

ηξαπεδψλ, πξνθχπηνπλ

ηα παξαθάησ

ζπκπεξάζκαηα:
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Οη πεξηζζφηεξνη πειάηεο ζεσξνχλ ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο βαζηθφ
παξάγνληα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα επηιέμνπλ ηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζα
ζπλεξγαζηνχλ ελψ ζεκαληηθφο ζεσξείηαη θαη ν παξάγνληαο πνπ έρεη λα θάλεη
κε ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ. Άιιεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνπο
πειάηεο ζηελ επηινγή ηεο ηξάπεδαο ζπλεξγαζίαο, ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ,
είλαη ε θήκε θαη ε αμηνπηζηία ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ε θηιηθή εμππεξέηεζε.
Παξάγνληεο φπσο ε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ή εξγαζίαο, ε παξνρή
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ θαη ε χπαξμε αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ δελ θαίλεηαη
λα επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηνπο πειάηεο ζηελ επηινγή ηεο ηξάπεδαο
ζπλεξγαζίαο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο
επηζθέπηνληαη ηελ ηξάπεδά ηνπο έσο 10 θνξέο ην κήλα θαη είλαη ιίγνη απηνί
πνπ ζπλαιιάζζνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο ην κήλα ή δελ
ζπλαιιάζζνληαη ζρεδφλ θαζφινπ κε ηηο ηξάπεδεο.
Οη Απηφκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο (ATMs) είλαη ην πιένλ
δηαδεδνκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνκα φισλ ησλ
ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη φισλ ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο. Παξαηεξνχληαη
βέβαηα, κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο αιιά θαη ζηηο
κεγαιχηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Κάηη ηέηνην είλαη αλακελφκελν θαζψο νη
κεγαιχηεξνη ζε ειηθία άλζξσπνη δελ είλαη ζπλήζσο εμνηθεησκέλνη κε ηελ
ηερλνινγία θαη είλαη πην δηζηαθηηθνί.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα ππφινηπα ελαιιαθηηθά δίθηπα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηελ ηερλνινγία (internet, phone, mobile, PC banking). Οη λεφηεξνη
ζε ειηθία θαζψο θαη φζνη έρνπλ πεξάζεη ηε βαζκίδα ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο βιέπνπλ πην ζεηηθά απηά ηα δίθηπα. Ωζηφζν, αμίδεη λα
παξαηεξήζνπκε φηη ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπ internet banking είλαη αξθεηά
ελζαξξπληηθά, θαζψο είδακε φηη ην 23,91% ηνπ δείγκαηνο ην ρξεζηκνπνηεί γηα
ηηο ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο. Κάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη κε ηα άιια ηξία
δίθηπα πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε ηερλνινγίαο, ίζσο γηαηί αθφκε αξθεηέο
ηξάπεδεο δελ ηα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ίζσο γηαηί δελ είλαη
επξέσο γλσζηή ε χπαξμή ηνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο.
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Κάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, είλαη ην γεγνλφο φηη ν
θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πειάηεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αλσηέξσ
ελαιιαθηηθά δίθηπα είλαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. Δίηε πξφθεηηαη γηα
ζπλαιιαγέο κέζσ Ζ/Τ (internet θαη PC banking) είηε γηα ζπλαιιαγέο κέζσ
ηειεθψλνπ (phone θαη mobile banking), αθφκε θαη γηα ην παξαδνζηαθφ ΑΣΜ,
oη πεξηζζφηεξνη δε δείρλνπλ πξφζπκνη λα κάζνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηαηί
ζεσξνχλ φηη νη ζπλαιιαγέο ηνπο δελ ζα είλαη αζθαιείο θαη ην γεγνλφο απηφ
απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ απηψλ. Δπίζεο,
πξέπεη λα πνχκε φηη επεηδή απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Phone, Mobile θαη PC
Banking είλαη πνιχ ιίγνη, δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα
ζρεηηθά κε ρξήζε ηνπο αλά ειηθία ή κνξθσηηθφ επίπεδν. Ωζηφζν, ζην
παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο.
ζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπέο EFT/POS, είδακε φηη ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο
εξσηψκελνπο έρνπλ θάλεη ζπλαιιαγέο κέζσ απηψλ, κε ηε ρξήζε ηεο
πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο. Ωζηφζν, δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε αζθαιή
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή ρξήζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ δηφηη
κεξηθνί απ‟ απηνχο πηζαλφλ λα κελ ην μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ. Κάπνηνη, φπσο
είδακε, δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πηζησηηθή ηνπο θάξηα κφλν ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο, ζπλεπψο κπνξεί λα κελ ηνπο μαλαρξεηαζηεί, ελψ θάπνηνη άιινη
πηζαλφλ λα ζεσξήζνπλ φηη δελ ηνπο βνιεχεη ή φηη είλαη αθξηβή ε ρξήζε ηεο θαη
έηζη λα πάςνπλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Δπίζεο, παξαηεξήζακε λσξίηεξα φηη ηα
κεγαιχηεξα πνζνζηά ρξήζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ κέζσ EFT/POS έρνπλ ηα
άηνκα ειηθίαο απφ 56 έσο 65 θαη ζηαδηαθά κεηψλνληαη φζν πάκε πξνο ηηο
κηθξφηεξεο ειηθίεο. Δπεηδή, φκσο, ε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηελ
θαηνρή θάπνηαο πηζησηηθήο θάξηαο, απηή ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζηηο
κηθξφηεξεο ειηθίεο πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά θαηνρήο
πηζησηηθψλ θαξηψλ. Απηφ είλαη ινγηθφ, αλ ζθεθηνχκε γηα παξάδεηγκα φηη ηα
άηνκα ειηθίαο απφ 18 έσο 25 εηψλ είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θνηηεηέο θαη
ζπλεπψο ε χπαξμε ειάρηζηνπ ή κεδεληθνχ εηζνδήκαηνο δελ ηνπο επηηξέπεη ηελ
θαηνρή πηζησηηθήο θάξηαο.
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Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη κέζσ
επηρεηξήζεσλ. Δθεί, βέβαηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαηεξείηαη ζηα άηνκα
κεηαμχ 36 θαη 45 εηψλ αιιά είλαη πάξα πνιχ ρακειφ (4,55%) ζηελ λεφηεξε
ειηθηαθή νκάδα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Απφ ην ζχλνιν
ησλ εξσηψκελσλ (138), νη 54 απάληεζαλ φηη δελ ζέινπλ λα ζπλάςνπλ δάλεην
κέζσ επηρείξεζεο θαη νη 28 δήισζαλ φηη εκπηζηεχνληαη κφλν ηελ ηξάπεδά ηνπο
γηα θάηη ηέηνην. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ δελ έρνπλ ζπλάςεη δάλεην
κέζσ επηρείξεζεο κέρξη ηψξα γηαηί απιά δελ ρξεηάζηεθε ή δελ έηπρε. Απηφ
ζεκαίλεη φηη είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζ‟ απηφ θαη φηη αλ παξαζηεί αλάγθε ζα
πξνβνχλ ζε ζχλαςε δαλείνπ ή έθδνζε πηζησηηθήο θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο.
πλεπψο απηνί ζεσξνχληαη ελ δπλάκεη ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ελαιιαθηηθνχ δηθηχνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είδακε φηη φζνη απάληεζαλ
ζεηηθά, δήισζαλ φηη ν θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη ε αμηνπνίεζε πξνλνκηαθψλ
επηηνθίσλ θαη πξνζθνξψλ αιιά θαη γηαηί ην ζεσξνχλ βνιηθφ θαζψο δελ
απαηηείηαη ε επίζθεςε ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πξνζθέξεη ζεκαληηθά εξγαιεία ζηηο ηξάπεδεο
γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο. Πιένλ φιεο νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο ρψξν ζην
δηαδίθηπν θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν έξρνληαη πην θνληά ζηνπο πειάηεο θαη
θάλνπλ γλσζηά ηα πξντφληα ηνπο πην εχθνια. Σν ΑΣΜ απνηειεί πιένλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο θαη κφλν ζηηο ειηθίεο άλσ
ησλ 56 εηψλ ζπλαληνχκε ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά ρξήζεο. Παξαηεξνχκε
επίζεο φηη κε εμαίξεζε δχν ηξάπεδεο φιεο νη ππφινηπεο έρνπλ αλαπηχμεη πιένλ
ππεξεζία internet banking, θάηη πνπ δε ζπλέβαηλε πξηλ απφ ιίγα ρξφληα. Αθφκε
θαη ηα πνζνζηά ρξήζεο απηήο ηεο ππεξεζίαο έρνπλ απμεζεί, γεγνλφο πνιχ
ζεηηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο.
ηα άιια ειεθηξνληθά δίθηπα (phone, mobile banking) παξαηεξήζακε
πνιχ ρακειά πνζνζηά ρξήζεο, αιιά πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη αθφκε
δελ πξνζθέξνληαη απφ φιεο ηηο ηξάπεδεο. πγθεθξηκέλα ε ππεξεζία
ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο δηαηίζεηαη απφ ηα 2/3 ησλ ηξαπεδψλ ελψ
ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπο κπνξνχλ πξαγκαηνπνηήζνπλ
κφλν νη πειάηεο ηνπ 1/3 ησλ ηξαπεδψλ.
Ωζηφζν, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα
είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
ελαιιαθηηθά δίθηπα δελ ηα ζεσξεί αζθαιή. Δίδακε φηη νη ηξάπεδεο επελδχνπλ
θάζε ρξφλν κεγάια πνζά ζε λέεο ηερλνινγίεο ψζηε λα παξέρνπλ ηε κέγηζηε
δπλαηή αζθάιεηα ζηνπο πειάηεο ηνπο. Δληνχηνηο, απηφ πνπ κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πειάηεο δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε
ελεκέξσζε πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο λα
απνθιείνπκε θαη απηνχο πνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα κάζνπλ γηαηί είλαη
αξλεηηθά πξνθαηεηιεκκέλνη. ην ζέκα απηφ ζα πξέπεη νη ηξάπεδεο λα
απνδψζνπλ ηε δένπζα πξνζνρή. Δπηπιένλ γηα ην internet banking, ζεκαληηθφο
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη ε ρακειή δηείζδπζε ηνπ internet ζηε ρψξα
καο, θάηη πνπ πξέπεη επίζεο λα καο πξνβιεκαηίζεη.
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Απηφ πνπ πνιινί ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ είλαη φηη γηα ηελ θαιχηεξε
αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζσζηή
θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πειαηείαο. Δίλαη ινγηθφ πσο φια ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα
δελ είλαη γηα φινπο ηνπ πειάηεο. Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα δίλεηαη πξνζνρή ζηηο
αλάγθεο ηεο θάζε πειαηεηαθήο νκάδαο θαη λα πξνζθέξνληαη ηα θαηάιιεια
δίθηπα ζηνπο θαηάιιεινπο πειάηεο. Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πειαηείαο,
σζηφζν, κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ επηινγψλ κέζα ζην ίδην
ελαιιαθηηθφ δίθηπν αλάινγα κε ην πξνθίι πνπ έρεη ν πειάηεο. Πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή ήδε θηλνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ην internet
banking, θαη νη νπνίεο δηαρσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πξνο ηδηψηεο θαη πξνο
επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ε θάζε θαηεγνξία έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο.
Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ
δηθηχσλ είλαη ε εκπεηξία. Απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ ε εκπεηξία είλαη
ζεκαληηθή γηαηί ηνπο βνεζάεη λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ.
Αμηνπνηψληαο απηήλ ηελ εκπεηξία, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ
δηάθνξα ηερληθά πξνβιήκαηα ή δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα
ησλ ζπλαιιαγψλ αιιά θαη λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο
πειαηείαο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη πειάηεο κε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ελαιιαθηηθφ δίθηπν, εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν θαη
ππάξρνπλ πην πνιιέο πηζαλφηεηεο λα είλαη ζεηηθνί ζε θάηη θαηλνχξην.
Σέινο, πξέπεη λα πνχκε φηη θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα
ην κέιινλ ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ γηαηί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αλάπηπμή ηνπο είλαη πνιινί. ίγνπξα, νη ξπζκνί ηεο ζεκεξηλήο επνρήο
επηβάιινπλ ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνληαη
φιεο νη δνπιεηέο εχθνια θαη γξήγνξα, θαη θπζηθά δελ απνηεινχλ εμαίξεζε νη
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Ωζηφζν, ε αλάγθε γηα πξνζσπηθή επαθή ζα
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, γη‟ απηφ θαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ ζα
ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ θχξην δίθηπν εμππεξέηεζεο. Απηφ πνπ θαηά πάζα
πηζαλφηεηα ζα αιιάμεη ζα είλαη ν ξφινο ησλ ππαιιήισλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ε
θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’:
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΈΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΗΑΝΟΜΖ
ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΣΑΖ ΣΩΝ ΠΔΛΑΣΩΝ ΑΠΔΝΑΝΣΗ
ΣΑ ΓΗΚΣΤΑ ΑΤΣΑ

1. Πόζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ηξαπεδηθέο
ζαο ζπλαιιαγέο θαη γεληθά ζηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηελ ηξάπεδα; (1:
θαζόινπ ζεκαληηθό, 5: πνιύ ζεκαληηθό)
1

2

3

4

5

 Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο

□

□

□

□

□

 Κφζηνο ζπλαιιαγψλ (π.ρ. πξνκήζεηεο)

□

□

□

□

□

 Φηιηθή εμππεξέηεζε

□

□

□

□

□

 Φήκε, αμηνπηζηία, κέγεζνο ηξάπεδαο

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

 Απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ή
εξγαζίαο
 Παξνρή ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ
εμππεξέηεζεο
 Αληαγσληζηηθά πξντφληα
2. Πόζν ζπρλά ζπλαιιάζζεζηε κε ηηο ηξάπεδεο;
□

ρεδφλ θαζεκεξηλά

□

Απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα

□

Ληγφηεξεο απφ 5 θνξέο ην κήλα

□

ρεδφλ θαζφινπ

2

3. Πξαγκαηνπνηείηε ζπλαιιαγέο κέζσ ΑΣΜ (Απηόκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο
Μεραλέο);
□ ρη
□ Ναη, έσο 5 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο ην κήλα
4. (Γηα όζνπο απάληεζαλ όρη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεζηκνπνηείηε ΑΣΜ κε βάζε
ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 4: πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθό)
 Σν ζεσξψ δχζθνιν/πνιχπινθν

_____

 Γελ ην ζεσξψ αζθαιέο

_____

 Γελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

_____

 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………...........

_____

5. (Γηα όζνπο απάληεζαλ λαη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηε ΑΣΜ κε βάζε ην
βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5: πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό)
 Ζ δπλαηφηεηα 24σξεο εμππεξέηεζεο

_____

 Γξήγνξε θαη εχθνιε εμππεξέηεζε/
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
 Σν ρακειφ θφζηνο

_____
_____

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ κνπ
 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………………

_____
_____

3

6. Πξαγκαηνπνηείηε ζπλαιιαγέο κέζσ Internet (Internet Banking);
□ ρη
□ Ναη, έσο 5 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο ην κήλα
7. (Γηα όζνπο απάληεζαλ όρη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεζηκνπνηείηε Internet
Banking κε βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5:
πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό)
 Σν ζεσξψ δχζθνιν/πνιχπινθν

_____

 Γελ ην ζεσξψ αζθαιέο

_____

 Γελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

_____

 Πξαθηηθνί ιφγνη (π.ρ. δελ έρσ Ζ/Τ, Internet θ.η.ι.) _____
 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………………… _____
8. (Γηα όζνπο απάληεζαλ λαη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηε Internet Banking
κε βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5: πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθό)
 Ζ δπλαηφηεηα 24σξεο εμππεξέηεζεο

_____

 Γξήγνξε θαη εχθνιε εμππεξέηεζε/

_____

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
 Σν ρακειφ θφζηνο

_____

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ κνπ
 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………….

_____
_____

4

9. Πξαγκαηνπνηείηε

ζπλαιιαγέο

κέζσ

ζηαζεξνύ

ηειεθώλνπ

(Phone

Banking);
□ ρη
□ Ναη, έσο 5 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο ην κήλα
10. (Γηα όζνπο απάληεζαλ όρη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεζηκνπνηείηε Phone
Banking κε βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5:
πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό)
 Σν ζεσξψ δχζθνιν/πνιχπινθν

_____

 Γελ ην ζεσξψ αζθαιέο

_____

 Γελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

_____

Πξαθηηθνί ιφγνη (π.ρ. δελ έρσ ζηαζεξφ ηειέθσλν) _____
 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)……………………..…… _____
11. (Γηα όζνπο απάληεζαλ λαη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη Phone Banking
κε βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5: πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθό)
 Ζ δπλαηφηεηα 24σξεο εμππεξέηεζεο

_____

 Γξήγνξε θαη εχθνιε εμππεξέηεζε/

_____

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
 Σν ρακειφ θφζηνο

_____

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ κνπ
 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………

_____
_____
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12. Πξαγκαηνπνηείηε ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (Mobile Banking);
□ ρη
□ Ναη, έσο 5 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο ην κήλα
13. (Γηα όζνπο απάληεζαλ όρη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεζηκνπνηείηε Mobile Banking
κε βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5: πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθό)
 Σν ζεσξψ δχζθνιν/πνιχπινθν

_____

 Γελ ην ζεσξψ αζθαιέο

_____

 Γελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

_____

 Πξαθηηθνί ιφγνη (π.ρ. δελ έρσ θηλεηφ ηειέθσλν)

_____

 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)………………………….. _____
14. (Γηα όζνπο απάληεζαλ λαη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηε Mobile Banking κε
βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5: πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθό)
 Ζ δπλαηφηεηα 24σξεο εμππεξέηεζεο

_____

 Γξήγνξε θαη εχθνιε εμππεξέηεζε/

_____

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
 Σν ρακειφ θφζηνο

_____

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ κνπ
 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………..

_____
_____
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15. Πξαγκαηνπνηείηε ζπλαιιαγέο κέζσ PC Banking; (πλαιιαγέο κέζσ Ζ/Τ
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο απεπζείαο κε ηα πιεξνθ. ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο)
□ ρη
□ Ναη, έσο 5 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, απφ 6 έσο 10 θνξέο ην κήλα
□ Ναη, πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο ην κήλα
16. (Γηα όζνπο απάληεζαλ όρη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεζηκνπνηείηε PC Banking κε
βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5: πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθό)
 Σν ζεσξψ δχζθνιν/πνιχπινθν

_____

 Γελ ην ζεσξψ αζθαιέο

_____

 Γελ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

_____

 Πξαθηηθνί ιφγνη (π.ρ. δελ έρσ Ζ/Τ)

_____

 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)……………………….

_____

17. (Γηα όζνπο απάληεζαλ λαη)
Καηαηάμηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηε PC Banking κε
βάζε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο (1: ιηγόηεξν ζεκαληηθό, 5: πεξηζζόηεξν
ζεκαληηθό)
 Ζ δπλαηφηεηα 24σξεο εμππεξέηεζεο

_____

 Γξήγνξε θαη εχθνιε εμππεξέηεζε/

_____

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ
 Σν ρακειφ θφζηνο

_____

 Απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ
ινγαξηαζκψλ κνπ
 Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………….

_____
_____
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18. Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη πνηέ ζπλαιιαγέο κέζσ EFT/POS;
(Γειαδή αγνξέο ζε θαηαζηήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο)
□ ρη

□

Ναη

19. Αλ απαληήζαηε όρη, ζεκεηώζηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν δελ ην έρεηε
ρξεζηκνπνηήζεη
□ Γελ ην ζεσξψ αζθαιέο
□ Γελ δηαζέησ πηζησηηθή θάξηα
□ Άιιν (αλαθέξαηε πνην)……………………..
20. Αλ απαληήζαηε λαη, ζεκεηώζηε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ην ρξεζηκνπνηείηε
□ Σν ζεσξψ βνιηθφ, γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα θνπβαιάσ ρξήκα
□ Αμηνπνηψ ηα πξνλφκηα (bonus, εθπηψζεηο θηι)
□ Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………........
21. Έρεηε ζπλάςεη πνηέ δάλεην κέζσ επηρείξεζεο (π.ρ. γηα απηνθίλεην) ή
πηζησηηθή θάξηα;
□ ρη

□

Ναη

22. Δάλ όρη, ζεκεηώζηε ην ιόγν
□ Γελ εκπηζηεχνκαη ηξίηνπο, παξά κφλν ηελ ηξάπεδα κνπ
□ Γελ ζέισ λα έρσ πηζησηηθή θάξηα ή δάλεην
□ Άιιν (αλαθέξαηε πνην)…………………….
23. Δάλ λαη, ζεκεηώζηε ην ιόγν
□ Σν ζεσξψ βνιηθφ γηαηί δελ ρξεηάδεηαη λα πάσ ζην ηξαπεδηθφ
θαηάζηεκα
□ Αμηνπνηψ ηα πξνλνκηαθά επηηφθηα πνπ πξνζθέξνπλ
□ Άιιν (αλαθέξαηε πνην)……………………………
8

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
□ Άλδξαο

1. Φύιν

□ Γπλαίθα

2. Ζιηθία
□ 18-25

□ 46-55

□ 26-35

□ 56-65

□

□ 66 θαη άλσ

36-45

3. Μνξθσηηθό επίπεδν
□

Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ

□

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ

□

Απφθνηηνο Λπθείνπ

□

Σερληθή/επαγγεικαηηθή ρνιή

□

ΣΔΗ/ΑΔΗ

□

Μεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ

4. Δπάγγεικα
□

Δπηρεηξεκαηίαο/ειεχζεξνο

□

πληαμηνχρνο

επαγγεικαηίαο
□

Γεκφζηνο ππάιιεινο

□

Φνηηεηήο

□

Ηδησηηθφο ππάιιεινο

□

Οηθηαθά

□

Αγξφηεο

□

Άιιν

5. Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ζε εηήζηα βάζε)
□

0-10.000 €

□

10.001-20.000 €

□

20.001-30.000 €

□

30.001 € θαη άλσ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’:
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΔ

εκείσζε: ηα δηαγξάκκαηα πνπ δελ ππάξρνπλ πνζνζηά (φπσο ζην
Γηάγξακκα 1), ηα πνζά δειψλνπλ ηνπο ζπλνιηθνχο βαζκνχο πνπ ζπγθέληξσζε
ε θαζεκία επηινγή ζηηο εξσηήζεηο πνπ δεηνχζαλ θαηάηαμε κε βάζε ην βαζκφ
ζεκαληηθφηεηαο
1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Πίλαθαο 1 : Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθία θαη θύιν

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 & άνω

5,80%
13,77%
15,22%
7,97%
6,52%
2,90%

10,14%
19,56%
8,70%
6,52%
2,17%
0,73%

Σύνολο ανά
ηλικία
15,94%
33,33%
23,92%
14,49%
8,69%
3,63%

Σύνολο ανά θύλο

52,18%

47,82%

100,00%

Ηλικία

Άνηπερ

Γςναίκερ

Πίλαθαο 2 : Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ην επάγγεικα
Επάγγελμα
Επισειπημαηίαρ/Ελεύθεπορ
επαγγελμαηίαρ
Δημόζιορ ςπάλληλορ
Ιδιωηικόρ ςπάλληλορ
Αγπόηηρ
Σςνηαξιούσορ
Φοιηηηήρ
Οικιακά
Άλλο
Σύνολο

Ποζοζηό
20,29%
27,54%
24,64%
2,90%
7,24%
7,24%
4,35%
5,80%
100,00%

Πίλαθαο 3 : Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ην εηζόδεκα
Ειζόδημα
0 - 10.000 €
10.001 -20.000 €
20.001 - 30.000 €
30.001 € & άνω
Σύνολο

Ποζοζηό
19,56%
28,26%
27,54%
24,64%
100,00%

2

Γηάγξακκα 1 : Υαξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηα νπνία επηιέγεηαη ε ηξάπεδα
πλεξγαζίαο
Καηάηαμε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε βάζε ην βαζκό
ζεκαληηθόηεηαο

Χαξαθηεξηζηηθά ηξαπεδώλ

αληαγωληζηηθά
πξνϊόληα
ελαιιαθηηθά δίθηπα
απόζηαζε από ηόπν
δηακνλήο ή εξγαζίαο
θήκε, αμηνπηζηία,
κέγεζνο ηξάπεδαο
θηιηθή εμππεξέηεζε
θόζηνο ζπλαιιαγώλ
ηαρύηεηα
εμππεξέηεζεο
0

100

200

300

400

500

600

700

Γηάγξακκα 2 : πρλόηεηα ζπλαιιαγώλ κε ηξάπεδεο
Σπρλόηεηα ζπλαιιαγώλ κε ηξάπεδεο

8%

9%
ζρεδόλ θαζεκεξηλά
6-10 θνξέο ην κήλα
ιηγόηεξεο από 5 θνξέο ην κήλα

46%

37%

ζρεδόλ θαζόινπ

3

2. ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΣΑΜΔΗΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ (ATMs)
Γηάγξακκα 3 : Υξήζε ΑΣΜ
Χξήζε ΑΤΜ
79,71%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Σεηξά1

20,29%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ΌΧΙ

ΝΑΙ

Γηάγξακκα 4 : πρλόηεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ATM αλά κήλα
Χξήζε ΑΤΜ
43,48%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

22,46%

20,29%

20,00%

13,77%

15,00%

Σεηξά1

10,00%
5,00%
0,00%

όρη

θάηω από 5
θνξέο

6-10 θνξέο ην
κήλα

10 θνξέο &
άλω

Σπρλόηεηα ζπλαιιαγώλ αλά κήλα
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Πίλαθαο 4 : Υξήζε ATM αλά ειηθηαθή νκάδα
Ηλικίερ

Σύνολο

Όσι

Ναι

18-25

22

1

21

26-35

46

8

38

36-45

33

7

26

46-55

20

5

15

56-65

12

5

7

5

2

3

138

28

110

66 & άνω
Σύνολο

Πίλαθαο 5 : Υξήζε ATM κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Μοπθωηικό
επίπεδο

Σύνολο

Όσι

Ναι

Δημοηικό
Γςμνάζιο
Λύκειο
Τεσν. Επαγ. Σσολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ

3
4
23
17
74

0
2
6
6
13

3
2
17
11
61

Μεηαπη.Διδακ/κό

17

1

16

138

28

110

Σύνολο

Γηάγξακκα 5 : Υξήζε ATM αλά ειηθηαθή νκάδα

Χξήζε ΑΤΜ αλά ειηθηαθή νκάδα
95,45%

100,00%

82,61%

78,79%

75%

80,00%

58,33%

60%

60,00%
41,67%

40,00%
17,39%

20,00%

21,21%

40%

25%

Όρη
Ναη

4,55%

0,00%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 & άλω

Ηιηθηαθή νκάδα
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Γηάγξακκα 6 : Υξήζε ATM κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Χξήζε ΑΤΜ αλάινγα κε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Μεηαπηπρηαθό/Δηδαθηνξηθό
ΤΕΙ/ΑΕΙ
Μνξθσηηθό Επίπεδν

94,12%

5,88%

82,43%

17,57%

Τερ.Επαγγ.Σρνιή

Ναη
Όρη

73,71%

Λύθεην

26,09%
50,00%
50,00%

Γπκλάζην
Δεκνηηθό

64,71%

35,29%

100,00%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Γηάγξακκα 7 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην ATM
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ηνπ ΑΤΜ

Απνηειεζκαηηθόηεξε
δηαρείξηζε
ινγαξηαζκώλ
Χακειό θόζηνο
Σεηξά1
Εύθνιε εμππεξέηεζε
/εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ
Δπλαηόηεηα 24ωξεο
εμππεξέηεζεο
0

100

200

300

400

500
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Γηάγξακκα 8 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ην
ATM

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ ΑΤΜ

Λνηπνί ιόγνη
Δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο κνπ
Σεηξά1

Δελ ην ζεωξώ αζθαιέο
Τν ζεωξώ δύζθνιν/πνιύπινθν
0

10

20

30

40

50

60

70

80

3. INTERNET BANKING
Γηάγξακκα 9 : Υξήζε ηνπ Internet Banking
Χξήζε Internet Banking
76,09%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

23,91%

Σεηξά1

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ΌΧΙ

ΝΑΙ
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Γηάγξακκα 10 : πρλόηεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ Internet Banking αλά
Μήλα
Χξήζε Internet Banking
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

76,09%

Σεηξά1

15,22%
6,52%

2,17%
όρη

θάηω από 5 6-10 θνξέο ην 10 θνξέο &
θνξέο
κήλα
άλω
Σπρλόηεηα ζπλαιιαγώλ αλά κήλα

Πίλαθαο 6: Υξήζε ηνπ Internet Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
Ηλικίερ
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 & άνω
Σύνολο

Σύνολο

Όσι

Ναι

22
46
33
20
12
5

16
35
23
17
9
5

6
11
10
3
3
0

138

105

33

Πίλαθαο 7: Υξήζε ηνπ Internet Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Μοπθωηικό
επίπεδο

Σύνολο

Όσι

Ναι

Δημοηικό
Γςμνάζιο
Λύκειο
Τεσν. Επαγ. Σσολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ

3
4
23
17
74

3
3
18
12
57

0
1
5
5
17

Μεηαπη.Διδακ/κό

17

12

5

138

105

33

Σύνολο
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Γηάγξακκα 11: Υξήζε ηνπ Internet Banking αλά ειηθηαθή νκάδα

Χξήζε Internet Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
100%

100,00%
80,00%

85%
76,09%

72,73%

75,00%

69,70%

60,00%
40,00%

27,27%

23,91%

30,30%

Όρη

25,00%

Ναη

15%

20,00%

0%

0,00%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 & άλω

Ηιηθηαθή νκάδα

Γηάγξακκα 12: Υξήζε ηνπ Internet Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό
επίπεδν
Χξήζε Internet Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν

29,41%

Μνξθσηηθό επίπεδν

Μεηαπηπρηαθό/Δηδαθηνξηθό

22,97%

ΤΕΙ/ΑΕΙ

77,03%
29,41%

Τερ.Επαγγ.Σρνιή

70,59%

Ναη
Όρη

21,74%

Λύθεην

78,26%
25,00%

Γπκλάζην
Δεκνηηθό

70,59%

75,00%

0,00%
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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Γηάγξακκα 13 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην
Internet Banking

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ηνπ Internet Banking

Απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε
ινγαξηαζκώλ
Χακειό θόζηνο
Εύθνιε εμππεξέηεζε /εμνηθνλόκεζε
ρξόλνπ

Σεηξά1

Δπλαηόηεηα 24ωξεο εμππεξέηεζεο
0

20

40

60

80

100 120 140

Γηάγξακκα 14 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ην
Internet Banking

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ Internet Banking

Λνηπνί ιόγνη
Πξαθηηθνί ιόγνη
Δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

Σεηξά1

Δελ ην ζεωξώ αζθαιέο
Τν ζεωξώ δύζθνιν/πνιύπινθν
0

50

100

150

200

250

300

350
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4. PHONE BANKING
Γηάγξακκα 15 : Υξήζε ηνπ Phone Banking
Χξήζε Phone Banking

95,65%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
Σεηξά1

50,00%
40,00%
30,00%
4,35%

20,00%
10,00%
0,00%
ΌΧΙ

ΝΑΙ

Γηάγξακκα 16 : πρλόηεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ Phone Banking αλά
κήλα
Χξήζε Phone Banking

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

95,65%

Σεηξά1
2,90%

όρη

0,00%

1,45%

θάηω από 5 6-10 θνξέο 10 θνξέο &
θνξέο
ην κήλα
άλω
Σπρλόηεηα ζπλαιιαγώλ αλά κήλα
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Πίλαθαο 8 : Υξήζε ηνπ Phone Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
Ηλικίερ

Σύνολο

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 & άνω
Σύνολο

Όσι

22
46
33
20
12
5
138

Ναι
22
44
30
19
12
5
132

0
2
3
1
0
0
6

Πίλαθαο 9 : Υξήζε ηνπ Phone Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Μοπθωηικό επίπεδο

Σύνολο

Δημοηικό
Γςμνάζιο
Λύκειο
Τεσν. Επαγ. Σσολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεηαπη.Διδακ/κό
Σύνολο

Όσι

3
4
23
17
74
17
138

Ναι
3
4
20
17
72
16
132

0
0
3
0
2
1
6

Γηάγξακκα 17 : Υξήζε ηνπ Phone Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
Χξήζε Phone Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
100%

95,65%

100%

95%

100%

100%

90,91%

90%
80%
70%
60%
50%

Όρη

40%
30%

Ναη

20%

9,09%

10%

0%

4,35%

5%

0%

0%

0%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 & άλω

Ηιηθηαθή νκάδα
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Γηάγξακκα 18 : Υξήζε ηνπ Phone Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Χξήζε Phone Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
5,88%

Μνξθσηηθό επίπεδν

Μεηαπηπρηαθό/Δηδαθηνξηθό

94,12%

2,70%

ΤΕΙ/ΑΕΙ

97,30%

Τερ.Επαγγ.Σρνιή 0%

100%
13,04%

Λύθεην

Όρη

86,96%

Γπκλάζην 0%
Δεκνηηθό

Ναη

100%

0,00%
0%

100%
20%

40%

60%

80%

100%

120%

Γηάγξακκα 19 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην
Phone Banking
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ηνπ Phone Banking

Απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε
ινγαξηαζκώλ
Χακειό θόζηνο
Εύθνιε εμππεξέηεζε /εμνηθνλόκεζε
ρξόλνπ

Σεηξά1

Δπλαηόηεηα 24ωξεο εμππεξέηεζεο
0

5

10

15

20

25
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Γηάγξακκα 20 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ην
Phone Banking

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ Phone Banking

Λνηπνί ιόγνη
Πξαθηηθνί ιόγνη
Δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

Σεηξά1

Δελ ην ζεωξώ αζθαιέο
Τν ζεωξώ δύζθνιν/πνιύπινθν
0

50

100

150

200

250

300

350

400

5. MOBILE BANKING
Γηάγξακκα 21 : Υξήζε ηνπ Mobile Banking
Χξήζε Mobile banking
97,10%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
Σεηξά1

50,00%
40,00%
30,00%
2,90%

20,00%
10,00%
0,00%
ΌΧΙ

ΝΑΙ
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Γηάγξακκα 22 : πρλόηεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ Mobile Banking αλά κήλα
Χξήζε Mobile Banking
97,10%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Σεηξά1

20,00%

1,45%

10,00%

1,45%

0,00%

0,00%
όρη

θάηω από 5 6-10 θνξέο ην
θνξέο
κήλα

10 θνξέο &
άλω

Σπρλόηεηα ζπλαιιαγώλ αλά κήλα

Πίλαθαο 10 : Υξήζε ηνπ Mobile Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
Ηλικίερ
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 & άνω
Σύνολο

Σύνολο

Όσι

Ναι

22
46
33
20
12
5

22
45
31
20
11
5

0
1
2
0
1
0

138

134

4

Πίλαθαο 11 : Υξήζε ηνπ Mobile Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Μοπθωηικό επίπεδο
Δημοηικό
Γςμνάζιο
Λύκειο
Τεσν. Επαγ. Σσολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεηαπη.Διδακ/κό
Σύνολο

Σύνολο

Όσι

Ναι

3
4
23
17
74
17

3
3
21
17
73
17

0
1
2
0
1
0

138

134

4
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Γηάγξακκα 23 : Υξήζε ηνπ Mobile Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
Χξήζε Mobile Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
100%

100%

97,83%
93,94%

100%

100%
91,67%

90%
80%
70%
60%
50%

Όρη

40%

Ναη

30%
20%
10%

8,33%

6,06%
0%

2,17%

0%

0%

0%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 & άλω

Ηιηθηαθή νκάδα

Γηάγξακκα 24 : Υξήζε ηνπ Mobile Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό
επίπεδν
Χξήζε Mobile Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν

Μνξθσηηθό επίπεδν

Μεηαπηπρηαθό/Δηδαθηνξηθό 0%
ΤΕΙ/ΑΕΙ

100%

1,35%

98,65%

Τερ.Επαγγ.Σρνιή 0%

91,30%
25%

Γπκλάζην
Δεκνηηθό

Όρη

8,70%

Λύθεην

75%

0,00%
0%

Ναη

100%

20%

100%
40%

60%

80%

100%

120%
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Γηάγξακκα 25 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην
Mobile Banking
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ηνπ Mobile banking

Απ νηειεζκαηηθόηεξε
δηαρείξηζε ινγαξηαζκώλ

Χακειό θόζηνο

Σεηξά1

Εύθνιε εμππ εξέηεζε
/εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ
Δπλαηόηεηα 24ωξεο
εμππ εξέηεζεο

0

5

10

15

20

Γηάγξακκα 26 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ην
Mobile Banking
Λόγνη γηα ηνπ νπνίνπο δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ Mobile Banking

Λνηπνί ιόγνη
Δελ ην γλωξίδω/Δε ρξεζηκνπνίεζα πνηέ
Πξαθηηθνί ιόγνη
Δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

Σεηξά1

Δελ ην ζεωξώ αζθαιέο
Τν ζεωξώ δύζθνιν/πνιύπινθν
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450

17

6. PC BANKING
Γηάγξακκα 27 : Υξήζε ηνπ PC Banking
Χξήζε PC Banking

96,38%
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
Σεηξά1

50,00%
40,00%
30,00%

3,62%

20,00%
10,00%
0,00%
ΌΧΙ

ΝΑΙ

Γηάγξακκα 28 : πρλόηεηα ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ PC Banking αλά κήλα
Χξήζε PC Banking
96,38%

100,00%

80,00%

60,00%
Σεηξά1

40,00%

20,00%
2,90%

0,72%

0,00%

0,00%
όρη

θάηω από 5
θνξέο

6-10 θνξέο ην
κήλα

10 θνξέο &
άλω

Σπρλόηεηα ζπλαιιαγώλ αλά κήλα
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Πίλαθαο 12 : Υξήζε ηνπ PC Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
Ηλικίερ

Σύνολο

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 & άνω
Σύνολο

Όσι

Ναι

22
46
33
20
12
5

21
45
32
19
11
5

1
1
1
1
1
0

138

133

5

Πίλαθαο 13 : Υξήζε ηνπ PC Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Μοπθωηικό
επίπεδο
Δημοηικό
Γςμνάζιο
Λύκειο
Τεσν. Επαγ. Σσολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεηαπη.Διδακ/κό
Σύνολο

Σύνολο

Όσι

3
4
23
17
74
17
138

Ναι
3
3
23
15
73
16
133

0
1
0
2
1
1
5

Γηάγξακκα 29 : Υξήζε ηνπ PC Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
Χξήζε PC Banking αλά ειηθηαθή νκάδα
97,83%
100,00%

100%

96,97%

95,45%

95%

91,67%

80,00%
60,00%
Όρη
40,00%

Ναη

20,00%

8,33%
4,55%

2,17%

5%

3,03%

0%

0,00%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 & άλω

Ηιηθηαθή νκάδα
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Γηάγξακκα 30 : Υξήζε ηνπ PC Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
Χξήζε PC Banking κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν
5,88%

Μνξθσηηθό επίπεδν

Μεηαπηπρηαθό/Δηδαθηνξηθό
ΤΕΙ/ΑΕΙ

94,12%

1,35%

98,65%

11,76%

Τερ.Επαγγ.Σρνιή

88,24%

Όρη

Λύθεην 0%

100%
25%

Γπκλάζην
Δεκνηηθό

Ναη

75%

0,00%

0%

100%
20%

40%

60%

80%

100%

120%

Γηάγξακκα 31 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην
PC Banking
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ηνπ PC Banking

Απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε
ινγαξηαζκώλ
Χακειό θόζηνο
Σεηξά1

Εύθνιε εμππεξέηεζε /εμνηθνλόκεζε
ρξόλνπ
Δπλαηόηεηα 24ωξεο εμππεξέηεζεο
0

5

10

15

20

25

30

35

20

Γηάγξακκα 32 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ην
PC Banking
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ PC Banking

Λνηπνί ιόγνη
Δελ ην γλωξίδω/Δε ρξεζηκνπνίεζα πνηέ
Πξαθηηθνί ιόγνη
Δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο κνπ

Σεηξά1

Δελ ην ζεωξώ αζθαιέο
Τν ζεωξώ δύζθνιν/πνιύπινθν
0

50

100

150

200

250

300

350

7. ΤΚΔΤΔ EFT/POS (Αγνξέο κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο)
Γηάγξακκα 33 : Υξήζε ησλ ζπζθεπώλ EFT/POS
Χξήζε EFT/POS

80,00%
70,00%
51,45%

48,55%

60,00%
50,00%
Σεηξά1

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ΌΧΙ

ΝΑΙ
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Πίλαθαο 14 : Υξήζε ησλ ζπζθεπώλ EFT/POS αλά ειηθηαθή νκάδα
Ηλικίερ

Σύνολο

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65

Ναι

22
46
33
20
12

16
26
14
8
3

6
20
19
12
9

5

4

1

138

71

67

66 & άνω
Σύνολο

Όσι

Πίλαθαο 15 : Υξήζε ησλ ζπζθεπώλ EFT/POS κε βάζε ην κνξθσηηθό
Δπίπεδν
Μοπθωηικό
επίπεδο

Σύνολο

Όσι

Ναι

Δημοηικό
Γςμνάζιο
Λύκειο
Τεσν. Επαγ. Σσολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ

3
4
23
17
74

2
3
13
6
39

1
1
10
11
35

Μεηαπη.Διδακ/κό

17

8

9

138

71

67

Σύνολο

Γηάγξακκα 34 : Υξήζε ησλ ζπζθεπώλ EFT/POS αλά ειηθηαθή νκάδα
Χξήζε EFT/POS αλά ειηθηαθή νκάδα
80%
80,00%

75%

72,73%

70,00%

56,52%

60%

57,58%

60,00%
43,38%

50,00%
40,00%

27,27%

40%

42,42%
25%

30,00%

Όρη
20%

Ναη

20,00%
10,00%
0,00%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 & άλω

Ηιηθηαθή νκάδα
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Γηάγξακκα 35 : Υξήζε ησλ ζπζθεπώλ EFT/POS κε βάζε ην κνξθσηηθό
επίπεδν

Μεηαπηπρηαθό/Δηδαθηνξηθό

52,94%
47,06%

Μνξθσηηθό επίπεδν

Χξήζε EFT/POS κε βάζε ην κνξθσηηθό επίπεδν

47,30%
52,70%

ΤΕΙ/ΑΕΙ

64,71%

Τερ.Επαγγ.Σρνιή

Όρη

43,48%

Λύθεην

56,52%
25%

Γπκλάζην

75%
33,33%

Δεκνηηθό
0,00%

Ναη

35,29%

66,67%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Γηάγξακκα 36 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα
EFT/POS
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ρξήζε ηνπ EFT/POS

Λνηπνί ιόγνη

11,84%

Αμηνπνηώ ηα
πξνλόκηα (Bonus,
εθπηώζεηο)

26,32%
Σεηξά1

Τν ζεωξώ βνιηθό
γηαηη δελ ρξεηάδεηαη
λα θνπβαιάω
ρξήκαηα
0,00%

61,84%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
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Γηάγξακκα 37 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο ΓΔΝ ρξεζηκνπνηνύλ ηα
EFT/POS

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπ EFT/POS

Δε δηαζέηω
πηζηωηηθή θάξηα

68,00%

Δελ ην ζεωξώ
αζθαιέο

14,67%

Σεηξά1

17,33%

Λνηπνί ιόγνη

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

8. ΓΑΝΔΗΑ ΜΔΧ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Γηάγξακκα 38 : ύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο
Σύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο

71,01%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

28,99%

40,00%

Σεηξά1

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ΌΧΙ

ΝΑΙ
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Πίλαθαο 16 : ύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο αλά ειηθηαθή
νκάδα
Ηλικίερ

Σύνολο

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65

Όσι
22
46
33
20
12

21
32
17
15
8

1
14
16
5
4

5

5

0

138

98

40

66 & άνω
Σύνολο

Ναι

Πίλαθαο 17 : ύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο κε βάζε ην
κνξθσηηθό επίπεδν
Μοπθωηικό
επίπεδο
Δημοηικό
Γςμνάζιο
Λύκειο
Τεσν. Επαγ. Σσολή
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μεηαπη.Διδακ/κό
Σύνολο

Σύνολο

Όσι

3
4
23
17
74
17
138

Ναι
2
3
17
9
54
13
98

1
1
6
8
20
4
40

Γηάγξακκα 39 : ύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο αλά ειηθηαθή
νκάδα
Σύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο αλά
ειηθηαθή νκάδα
100%

100,00%

95,45%

80,00%

75%

69,57%

66,67%
51,52%
48,48%

60,00%

40,00%

Όρη

33,33%

30,43%

Ναη

25%

20,00%
4,55%
0%

0,00%
18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 & άλω

Ηιηθηαθή νκάδα
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Γηάγξακκα 40 : ύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο κε βάζε ην
κνξθσηηθό επίπεδν

Μνξθσηηθό επίπεδν

Σύλαςε δαλείνπ ή θάξηαο κέζσ επηρείξεζεο κε βάζε ην κνξθσηηθό
επίπεδν
23,53%

Μεηαπηπρηαθό/Δηδαθηνξηθό

76,47%
27,03%

ΤΕΙ/ΑΕΙ

72,97%
47,06%
52,94%

Τερ.Επαγγ.Σρνιή
26,09%

Λύθεην

73,91%
25%

Γπκλάζην

75%
33,33%

Δεκνηηθό

Ναη
Όρη

66,67%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Γηάγξακκα 41 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο έρνπλ ζπλάςεη δάλεην ή
πηζησηηθή θάξηα κέζσ επηρείξεζεο
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεηε ζπλάςεη δάλεην ή θάξηα κέζσ
επηρείξεζεο

Λόγω ζπγθεθξηκέλεο
π ξνζθνξάο

7,50%

Αμηνπ νηώ ηα π ξνλόκηα
(Bonus, εθπ ηώζεηο)

57,50%

Τν ζεωξώ βνιηθό γηαηη δελ
ρξεηάδεηαη λα π άω ζην
ηξαπ εδηθό θαηάζηεκα

0,00%

35,00%

20,00%

40,00%

Σεηξά1
60,00%
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Γηάγξακκα 42 : Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο δελ έρνπλ ζπλάςεη
δάλεην ή πηζησηηθή θάξηα κέζσ επηρείξεζεο
Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεηε ζπλάςεη δάλεην ή θάξηα
κέζσ επηρείξεζεο

Δε ζέιω λα έρω
πηζηωηηθή θάξηα ή
δάλεην

55,10%

Δελ εκπηζηεύνκαη
ηξίηνπο παξά κόλν
ηελ ηξάπεδά κνπ

28,57%
Σεηξά1

Δε κνπ
ρξεηάζηεθε/Δελ έηπρε
0,00%

16,33%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Πίλαθαο 18 : ύλνιν δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ θαη δηθηύνπ ATM ησλ
πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα
Πιζηωηικά ιδπύμαηα
Εθνική Τπάπεζα
Alpha Bank
Εμποπική Τπάπεζα
EFG Eurobank
Τπάπεζα Πειπαιώρ
Γενική Τπάπεζα
Αγποηική Τπάπεζα
Marfin Egnatia Bank
Τπάπεζα Αηηικήρ
Millenium Bank
Proton Bank
Probank
Πανελλήνια Τπάπεζα
Aspis Bank
Τασςδπομικό Ταμιεςηήπιο
Ελληνική Τπάπεζα
Τπάπεζα Κύππος
Citibank
HSBC
Σςνεηαιπιζηικέρ Τπάπεζερ
ΣΥΝΟΛΟ

Απιθμόρ
καηαζηημάηων
579
379
318
399
320
142
470
160
71
178
30
83
30
72
142
28
136
85
22
154
3798

Απιθμόρ ΑΤΜ
1421
780
624
899
659
213
890
210
80
277
40
121
235
85
180
28
188
263
33
204
7430
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