
Κωνσταντίνος Καλογεράκης   
Διεύθυνση Ψηφιακών Καναλιών 

Fintech και Paytech: ανάδειξη νέων 
οικοσυστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών 
και η τοποθέτηση των τραπεζών 



“we are building a forest, not a palace. 
Rather than establish everything by 

ourselves, we create an ecosystem that 
nurtures things to grow within it.” 

Xiaolong Zhang, founder, WeChat 



Προτεραιότητες digital banking Αλλαγή στη στάση των πελατών 

• 4 στους 10 
Οι πελάτες έχουν λιγότερη εξάρτηση από τις τράπεζές τους ως 
τον κύριο προμηθευτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τους 

Source: E&Y Global Customer Banking Survey 2017 

• 30% 
Συμβουλεύονται άλλες εταιρείες για οικονομικές συμβουλές 

• 66% 
Δίνουν μεγάλη σημασία στη μεγαλύτερη ψηφιακή παρουσία 
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Ο πελάτης πλέον έχει επιλογές … και τον έλεγχο  

Οι πελάτες της τράπεζας θέλουν Έχουν εναλλακτικές λύσεις 

• Ένα πάροχο που να 

εμπιστεύονται 

• Εύλογες τιμές 

• Eμπειρία Amazon  

• Ευέλικτα, εξατομικευμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες 

• Συνεπή, διαδραστική 

ψηφιακή εμπειρία σε όλα τα 

κανάλια 

• Παραδοσιακές τράπεζες 

• Νέες τράπεζες 

• Start-ups 

• High Street Retailers 

• Online Retailers 

• Πάροχοι πληρωμών 

• Πάροχοι κινητών 

• Peer-to-peer interdiaries 
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Τεχνολογική επιτάχυνση 
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Φάσεις ανάπτυξης κλάδου fintech  

Source: Ron Suber 
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Νέος ανταγωνισμός 

850.000 500.000 400.000 

Presenter
Presentation Notes
Ποιες είναι οι στρατηγικές επιλογές των Τραπεζών σε αυτό το disruption στο τοπίο των ψηφιακών πληρωμών. Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για το σχεδιασμό της σωστής ψηφιακής στρατηγικής είναι τα παρακάτω : 
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Ανάδυση νέων πλατφορμών που επηρεάζουν το οικοσύστημα πληρωμών   

Presenter
Presentation Notes
Η υπηρεσία αποτελείται από 2 ενότητες η μια αφορά τον καταναλωτή για τη μεταφορά μικροποσών και την πληρωμή επιχειρήσεων και 2 δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις, ελευθ. Επαγγελαμτίες και επιτρέπει την είσπραξη πληρωμών 



9 

Συμπληρωματικότητα πλεονεκτημάτων 

Ανάλυση Capgemini 2017   

Νέα (περισσότερο πελατοκεντρικά) επιχειρηματικά μοντέλα  

Τράπεζες FinTechs 

Ευρεία Βάση πελατών 

Εκτεταμένο δίκτυο 

Κανονιστική εξειδίκευση 

Δυνατότητες χρηματοδότησης 

Προϊόντα καινοτομίας 

Ευέλικτες  

Έξυπνες λύσεις 

Ξεχωριστή κουλτούρα 
A

PI
s 
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Στρατηγικές επιλογές τραπεζών 

Hackathons - Accelerators 

Εμπορικές συνεργασίες 

Εξαγορές & Επενδύσεις 

Venture Fund 
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Paytech από την Εθνική Τράπεζα: i-bank Pay 

Πληρώνω 

Εφαρμογή για Ιδιώτες Υπηρεσία για Εμπόρους 

Εισπράττω 

Καινοτόμο - Ολοκληρωμένο 

σύστημα πληρωμών 

 και εισπράξεων  

• μεταφορές μικροποσών, 
κυρίως κάτω των 25€ 

• πληρωμές σε 
ελεύθερους 
επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις  

• αποδοχή πληρωμών 
μέσω ειδικής εφαρμογής 
i-bank Pay 4 Business ή 
σε ταμειακές μηχανές 
λιανικής ή σε τραπεζικό 
POS  

Presenter
Presentation Notes
Η υπηρεσία αποτελείται από 2 ενότητες η μια αφορά τον καταναλωτή για τη μεταφορά μικροποσών και την πληρωμή επιχειρήσεων και 2 δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις, ελευθ. Επαγγελαμτίες και επιτρέπει την είσπραξη πληρωμών 
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Presenter
Presentation Notes
Η υπηρεσία αποτελείται από 2 ενότητες η μια αφορά τον καταναλωτή για τη μεταφορά μικροποσών και την πληρωμή επιχειρήσεων και 2 δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις, ελευθ. Επαγγελαμτίες και επιτρέπει την είσπραξη πληρωμών 



Δημιουργία επιχειρηματικού επιταχυντή για fintech ομάδες / εταιρίες 
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Δημιουργία Open Bank API: https://developer.nbg.gr/ 
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Διοργάνωση δύο hackathon 

Απρίλιος 2016 Οκτώβριος 2017 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για paytech  

Presenter
Presentation Notes
Η υπηρεσία αποτελείται από 2 ενότητες η μια αφορά τον καταναλωτή για τη μεταφορά μικροποσών και την πληρωμή επιχειρήσεων και 2 δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις, ελευθ. Επαγγελαμτίες και επιτρέπει την είσπραξη πληρωμών 
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Τι είναι το Be Finnovative 

Fintechs ``` 

Πλατφόρμα Συνεργασίας  

Εργαστήριο Καινοτομίας 
Στελέχη - 
Μέντορες  

Challenges 
Επιχειρηματικών Μονάδων   

Διαδικασία 
Εσωτερικής 
Καινοτομίας 



Σας ευχαριστώ 

Καλογεράκης Κωνσταντίνος 
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