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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τριπλή διάκριζη για ηις ηλεκηρονικές σπηρεζίες ηης Eurobank  

Τξεηο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο θαηέθηεζε ε Eurobank EFG ζην πιαίζην ηεο απνλνκήο ησλ 

βξαβείσλ «eVolution Awards 2012» γηα ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ πνπ δηνξγάλσζε ην 

Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Boussias Communications. Η 

αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ, εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ ρώξνπ θαη 

εθπξνζώπνπο ζρεηηθώλ θνξέσλ, ελώ ηελ επζύλε ηεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ είρε ην Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Επηρεηξείλ (ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ε Eurobank θαηέθηεζε ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο: 

 «Αζθάλεια/Πληρωμές - Βραβείο»: Απνηειεί ηελ 

πςειόηεξε δηάθξηζε ζηελ θαηεγνξία 

«Αζθάιεηα/Πιεξσκέο» επηβξαβεύνληαο θπξίσο ηνλ ηξόπν 

δηαζθάιηζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κέζσ e-

Banking (πξνζσπηθά ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, θσδηθνί κηαο 

ρξήζεο, όξηα ζπλαιιαγώλ, θ.α.), θαζώο θαη γηα ην γεγνλόο 

όηη είλαη ε Eurobank είλαη ε κόλε ηξάπεδα πνπ εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ 

εθηεινύληαη κέζσ e-Banking θαζώο δεζκεύεηαη λα θαιύςεη νπνηαδήπνηε απώιεηα ρξεκάησλ 

ηπρόλ πξνθύςεη από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ πειάηε ρσξίο ηε δηθή ηνπ έγθξηζε. 

 

«Ηλεκηρονικές Υπηρεζίες για Δπιτειρήζεις – Έπαινος»: 
Αθνξά ζηε δηάθξηζε ηεο πιεηάδαο εμεηδηθεπκέλσλ ιύζεσλ 

γηα ζπλαιιαγέο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξεη ε 

Eurobank θαη κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Business 

Exchanges,. Η επηηξνπή μερώξηζε κεηαμύ άιισλ ηηο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκώλ, πξνκεζεηώλ θαη ηηκνιόγεζεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ 

ηεο Business Exchanges θαη έρνπλ αμηνπνηεζεί ηειεπηαία ζεκαληηθά θαη από ην Ειιεληθό 

δεκόζην εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Υγείαο, θαζώο θαη ηηο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη κέζα από ην e-Banking ηεο Τξάπεδαο (ππεξεζία καδηθώλ 

πιεξσκώλ, εηζαγσγώλ/εμαγσγώλ, είζπξαμεο απαηηήζεσλ,  θ.α) 

 

 «Κινηηό Ηλεκηρονικό Δμπόριο – Έπαινος»:  Η 

Eurobank δηαθξίζεθε θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, θαζώο παξέρεη ηηο 

πιένλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηελ Ειιάδα κέζσ ησλ 



εηδηθώλ εθαξκνγώλ m-Banking γηα iPhone, Android, Blackberry, Nokia-Symbian θαη κέζσ 

κελπκάησλ SMS γηα άκεζε ελεκέξσζε ησλ πειαηώλ ηεο Τξάπεδαο. Η ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ 

απηώλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αλάπηπμε, θαζώο ήδε πάλσ από 22.000 πειάηεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην m-Banking ηεο Eurobank γηα ελεκέξσζε θαη ζπλαιιαγέο, ελώ νη εγρξήκαηεο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ θαλαιηνύ απηνύ παξνπζίαζαλ αύμεζε θαηά 165% ην 2011. Σην 

ραξηνθπιάθην ησλ Mobile ππεξεζηώλ ηεο Τξάπεδαο πξνζηέζεθε πξόζθαηα θαη ε εθαξκνγή 

«Live-Pay» γηα πιεξσκέο κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο ε νπνία ελζσκαηώλεη θαη δπλαηόηεηεο 

αλάγλσζεο barcode ινγαξηαζκώλ (barcode sanning). 

Οη λέεο απηέο δηαθξίζεηο επηβεβαηώλνπλ ηελ δπλακηθή παξνπζία θαη ηηο πξσηνπνξηαθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Eurobank ζην ρώξν ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Επηρεηξείλ Η ηζρπξόηεξε 

όκσο θαηαμίσζε έξρεηαη από ηελ ζπλερώο απμαλόκελε απνδνρή ησλ πειαηώλ ηεο. Είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ζε πξόζθαηε έξεπλα ζε πειάηεο e-Banking ηεο Eurobank,
1
 ε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπο μεπέξαζε ην 94% ελώ ε δπζαξέζθεηα έθηαζε κόιηο ην 0,8%. 

 

                                                           

1
  «Εςωτερική έρευνα ικανοποίηςησ πελατών E- banking, Eurobank, Δεκέμβριοσ 2011». 


