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ΠΕΡΙΛΗΧΗ

Δίλαη πιένλ θαλεξφ φηη ε ηερλνινγία κεηαζρεκαηίδεη ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. ήκεξα ε
ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππφζρεηαη ηελ επαλάζηαζε ζηηο ζπλαιιαγέο καο κε ηηο
ηξάπεδεο θαζψο κεηαθέξεη ηελ ηξάπεδα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κεηψλνληαο έηζη
δξαζηηθά ην θφζηνο ηφζν γηα ηνπο πειάηεο φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. Σν λέν
θαλάιη δηαλνκήο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έρεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα, ε πηνζέηεζή ηνπ φκσο θξχβεη θαη θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη
λα βξεζνχλ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη δηαρείξηζεο. Γηα λα κπνξέζεη ε ηξάπεδα λα
παξακείλεη αληαγσληζηηθή ζην λέν πεξηβάιινλ, πξέπεη λα εληάμεη ηελ ειεθηξνληθή
ηξαπεδηθή ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη λα επελδχζεη θπξίσο ζηελ πνηνηηθή
online εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Η θαηλνηνκία θαη ε εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
αιιά θαη ε επέλδπζε ζηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πξνζθέξνπλ
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο ηξάπεδεο πνπ ηα εθαξκφδνπλ δεκηνπξγψληαο κε
απηφ ηνλ ηξφπν εγέηεο ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο
έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε επίδξαζε ηνπ internet ζηε ιεηηνπξγία θαη
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη γη‟ απηφ πιένλ ην e- banking θαζίζηαηαη αλαγθαίν
γηα θάζε ηξάπεδα. Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ επελδχζεη αξθεηά ζηα ζπζηήκαηα ebanking. Η παξνχζα κειέηε ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηψλ ηεο φζνλ
αθνξά ην e- banking ζηελ Διιάδα θαη ζηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.

SUMMARY
It is obvious that technology brings about changes in the banking sector. Nowadays, ebanking promises a revolution in our transactions with banks because it brings the
bank to our computer screen, thus reducing costs drastically both for the customer and
for the banks themselves. This new channel of distributing bank products and services
has a lot of advantages. However, its adoption involves risks and it is clear that
effective ways of dealing with these risks must be found. In order for a bank to remain
competitive in this new environment, it should integrate e- banking in its strategic
targets. Lastly, innovation and the implementation of best practices offer competitive
advantages to the companies which adopt them. This creates leaders in the field of ebanking. The banking sector has realized the great impact of internet on the function
and competitiveness of banks and this is the reason why e- banking is thought to be
imperative for almost every bank. Greek banks have invested a lot in the e- banking
systems. This study attempts to make people aware of the e- banking issues and
examine the effectiveness of it.
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ΕΙΑΓΨΓΗ

Η θαηαιπηηθή παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή έρεη αληίθηππν θαη
ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, κε ηε κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, κηα έλλνηα πνπ δελ
κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο αλ είλαη γηα ηνπο ίδηνπο
«αξσγφο» ή «ερζξφο».
Ηιεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηειεαγνξέο, θπβεξλνρψξνο είλαη φξνη κε ηνπο
νπνίνπο ν θάζε άλζξσπνο βξίζθεηαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνο, θαηά ηε ζπλαιιαγή ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπ εξγαζηψλ. θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κε
αληηθεηκεληθή καηηά ην «πεξηβάιινλ» ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη αθνχ αλαιπζνχλ
δηεμνδηθά ηα ππέξ θαη ηα θαηά λα εθβάιιεη έλα ζπκπέξαζκα θηιηθφ πξνο ηνλ
θαηαλαισηή αιιά θαη ζπκθέξνλ γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Παξαδνζηαθά νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
σο θαλάιηα δηαλνκήο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηα δίθηπα ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο άιιαμαλ ηα δεδνκέλα ηνπ παηρληδηνχ.
Ο φξνο ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή πνπ εκπεξηέρεη φξνπο φπσο Online Banking, Internet
Banking, Phone Banking θαη Mobile Banking κέρξη πξηλ κεξηθά ρξφληα ήηαλ άγλσζηνο.
ηηο κέξεο καο νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή
παξάιιεια κε ηελ παξαδνζηαθή εθηέιεζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα
θαζψο ην e- banking έρεη κεηαθέξεη ην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα ζηελ νζφλε ησλ
ππνινγηζηψλ ησλ πειαηψλ, γεγνλφο ην νπνίν έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηνπο
πειάηεο φζν θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. Παξάιιεια, κε ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί φπσο
αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ
κπεί ζηελ αγνξά ηνπ e- banking θαζηζηψληαο ηνλ αληαγσληζκφ αθφκα πην έληνλν.
Παξά ηε πιεζψξα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε λέα κνξθή ηξαπεδηθήο
εμππεξέηεζεο, κεξίδα πειαηψλ εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα ηελ αληηκεησπίδεη κε
ζθεπηηθηζκφ εμαηηίαο θπξίσο ησλ θαηλνκέλσλ «ειεθηξνληθήο απάηεο».
Ο βαζκφο πηνζέηεζεο ηνπ e- banking πνηθίιεη δηεζλψο θαη απνηειεί ζπλάξηεζε πνιιψλ
παξαγφλησλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ Διιάδα νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ
απνιακβάλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Οη ηξάπεδεο ζπλερψο εθζπγρξνλίδνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο πνπ αθνξνχλ
ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ αιιά θαη πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ θαηλνηφκεο
ππεξεζίεο κέζσ ηνπ e- banking κε ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ ηελ πειαηεηαθή ηνπο βάζε. Σν
ρακειφ θφζηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εχθνιε πξφζβαζε πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν
ζε θάζε ρξήζηε έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή λα θεξδίδεη δηαξθψο
έδαθνο θαζψο παξέρεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ρξήκαηνο αιιά θαη
ηαιαηπσξίαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ.
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Κεφάλαιο 1Ο

1.1 Ορισμός του διαδικτύου
Σν Γηαδίθηπν ή Internet φπσο είλαη ε δηεζλήο νλνκαζία ηνπ πνπ έρεη επηθξαηήζεη, είλαη
έλα παγθφζκην δίθηπν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο κηθξφηεξα δίθηπα
ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνηλφ
πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, ην TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet
Protocol). Ο αληίζηνηρνο αγγιηθφο φξνο internet πξνθχπηεη απφ ηελ ζχλζεζε ιέμεσλ
inter-network. ηε πην εμεηδηθεπκέλε θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελε κνξθή ηνπ, κε
ηνπο φξνπο Γηαδίθηπν, Ιληεξλέη ή Ίληεξλεη πεξηγξάθεηαη ην παγθφζκην πιέγκα
δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη
ζηνπο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα
πεξηεγεζνχλ ζε κηα ηεξάζηηα βάζε πιεξνθνξηψλ, λα απνζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ
αξρεία, λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη γεληθά λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πιήζνο πνιπάξηζκσλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο.
(http://www.cnc.uom.gr)

1.2 Ιστορική αναδρομή του διαδικτύου
Η έλλνηα ηνπ Ιnternet μεθίλεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60, φηαλ ν νξγαληζκφο
ARPA (Advanced Research Projects Agency) ζηηο ΗΠΑ, πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, μεθίλεζε κηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηα δίθηπα,
δεκηνπξγψληαο ην ARPAnet ην νπνίν απνηέιεζε πξννίκην ηνπ Ιnternet. Δγθαηαζηάζεθε
θαη ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 1969 κε 4 θφκβνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδένληαλ
4 κίλη ππνινγηζηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα ζηε άληα Μπάξκπαξα, ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα ζην Λνο Άληδειεο, ην SRI ζην ηάλθνξλη θαη ην
παλεπηζηήκην ηεο Γηνχηα. Μέρξη ην 1972 επηθνηλσλνχζαλ κέζσ ARPANET 23
αθαδεκατθά ηδξχκαηα, νπφηε θαη εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e- mail). Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δίθηπν απηφ 213 ζπζηήκαηα εθηφο ΗΠΑ, φπσο ην Ηλσκέλν
Βαζίιεην θαη ε Ννξβεγία.
Σν 1989 ε Τπεξεζία Δπηθνηλσληψλ Άκπλαο δηαθφπηεη ην ARPANET ιφγσ κε
ρξεκαηνδφηεζεο. Σν δίθηπν απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ην NSFNET (National Science
Foundation Net), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα, θξαηηθνχο θαη
ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο πνιιψλ ρσξψλ.
Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ην NSFNET επεθηείλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη παξάιιεια θάλεη
ηελ εκθάληζή ηνπ ην Internet. ηηο αξρέο απηήο ηεο δεθαεηίαο δεκηνπξγείηαη ε ππεξεζία
Gopher πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε εθαξκνγή πεξηήγεζεο αξρείσλ ηνπ Internet. Σα
δίθηπα θάλνπλ εθηθηή ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e- mail),
ηεο ειεθηξνληθήο δηάζθεςεο (conferencing) θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζπλνκηιίαο (IRC), ησλ
νκάδσλ ζπδήηεζεο (newsgroups, forums), ηεο κεηαθνξάο αξρείσλ (FTP- File Transfer
Protocol) θαη άιια.
ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηνπ δηαδηθηχνπ απνηειεί ην έηνο 1993 φπνπ θαη θαηαζθεπάζηεθε
ν παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web) ζην CERN ηεο Διβεηίαο. Ο παγθφζκηνο ηζηφο
ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία κηαο επξχηεξεο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο ππνδνκήο, ν
νπνίνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αξρεία πνπ ζπλδπάδνπλ θείκελν, εηθφλα
θαη ήρν. Σν 1994 αλαθαιχθζεθε ν Netscape Navigator, ν πξψηνο πεξηεγεηήο ηνπ
δηαδηθηχνπ (browser), πνπ εμαζθάιηδε πιένλ ηελ πεξηήγεζε ζην Internet ζε
6

νπνηνλδήπνηε
δηέζεηε
έλαλ
ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή
θαη
έλα
modem.(http://www2.uth.gr.)
ήκεξα, πεξηζζφηεξνη απφ 1 δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν
γηα λα εληνπίζνπλ πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα κέξε
ηα νπνία νλνκάδνληαη δηαδηθηπαθνί ηφπνη γλσζηά θαη σο webs. (Δζληθή Δπηηξνπή
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, 2011)
Σν Internet πξνζθέξεη πάξα πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
παγθνζκίσο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ απμάλεη ζπλέρεηα εθζεηηθά, θαζψο αλαθχπηνπλ
νινέλα θαη λέεο αλάγθεο απφ ηε ρξήζε ηνπ. Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ βαζίδνληαη ζε
έλα κνληέιν πειάηε- εμππεξεηεηή (client- server) γηα ηελ παξάδνζε πιεξνθνξηψλ.
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Κεφάλαιο 2Ο

2.1 Ορισμός της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking)
Ο δηεζλήο φξνο Internet Banking απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή σο δηαδηθηπαθή Σξάπεδα,
φκσο ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ηζνδχλακα ν φξνο Ηιεθηξνληθή Σξάπεδα ή e- Banking.
Παξά ην φηη δε γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ Internet Banking θαη e- Banking, ν
έλαο απνηειεί εηδηθφηεξε θαηεγνξία ηνπ άιινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ φξν
Ηιεθηξνληθή Σξάπεδα (e- Banking) ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ
νη ηξάπεδεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εκθαληζηεί ν πειάηεο ζην ππνθαηάζηεκά ηνπο.
(Λαδαθίδνπ Α. & Λαδαθίδνπ Γ., 2004,)
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ σο ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή
ζεσξείηαη «νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ηεο
ηξάπεδαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο δηακέζνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ/ πξντφλησλ».
(ηλαληψηε-Μαξνχδε Α. & Φαξζαξψηαο Ι., 2005)
Δπηπξνζζέησο, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα ελφο ζπλδξνκεηή ηνπ
internet λα έρεη πιήξε πξφζβαζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε απνηέιεζκα λα δηαιέγεη
θαη λα ρξεζηκνπνηεί πξντφληα θαη ππεξεζίεο δηακέζνπ ηνπ internet φπσο ζα έθαλε εάλ
βξηζθφηαλ ζε θάπνην ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο. Η αλάπηπμε ππεξεζηψλ e- banking
απφ ηηο ηξάπεδεο ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά ελφο αθφκε ηξφπνπ εμππεξέηεζεο ησλ
πειαηψλ ρσξίο ρξνληθνχο θαη ρσξνηαμηθνχο πεξηνξηζκνχο. (Αγγέιεο Β., 2005)

2.2 Ιστορική αναδρομή του e-banking
Σν 1990, εκθαλίζηεθε ε πξψηε online ηξαπεδηθή ππεξεζία απφ ηελ Wells Fargo Bank
πνπ είρε ηελ έδξα ηεο ζηελ Καιηθφξληα ησλ Η.Π.Α. ην 1993 ε Stanford Federal Credit
Union εηζήγαγε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία ζηελ αγνξά, ε νπνία πεξηείρε απηψλ ηεο
Wells Fargo Bank θαη ηεο Bank of America θαη πξνζέθεξε θαη εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο.
Σν πξψην ζχζηεκα internet banking, παξείρε ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα κφλν λα
βιέπνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. ήκεξα ε Wells Fargo Bank ζεσξείηε απφ ηνπο
εγέηεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηνπ e-banking.
H Security First Network Bank είλαη ε πξψηε ηξάπεδα πνπ παξνπζίαζε έλα πιήξσο
ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ internet banking ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994. ε ζχγθξηζε κε ηελ
Wells Fargo Bank, νη ρξήζηεο ηεο κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπο, αιιά θαη λα κεηαθέξνπλ ρξήκαηα. Σν 1999 ε Security First
Network Bank έγηλε ε πξψηε θεξδνθφξνο ηξάπεδα ηνπ δηαδηθηχνπ. Η ηξάπεδα απηή
είρε παξνπζία κφλν ζην δηαδίθηπν. Γελ είρε παξνπζία κε δίθηπν θαηαζηεκάησλ. Σελ
πξψηε ρξνληά ε ηξάπεδα άλνημε 54.000 ινγαξηαζκνχο πειαηψλ ζηηο ΗΠΑ θαη ζε 20
άιιεο ρψξεο.
Βιέπνληαο νη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο φηη κεγάια ηκήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο άξρηζαλ
λα ζηξέθνληαη πξνο ηηο ηξάπεδεο λέαο κνξθήο, αλαγθάζηεθαλ λα αλαπηχμνπλ
ελαιιαθηηθά δίθηπα εμππεξέηεζεο ζηα πξφηππα ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ. Βέβαηα
απηφ δε ζήκαηλε φηη ζηακάηεζαλ λα εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο κέζα απφ ηα
θαηαζηήκαηά ηνπο.
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2.3 Διακρίσεις του e-banking
Η ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δηαθξίλεηαη ζε ιηαληθή ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ζε ρνλδξηθή
ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή κε βάζε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο αλ απεπζχλνληαη
ζε ηδηψηεο κηιάκε γηα ιηαληθή ηξαπεδηθή, ελψ αλ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο
αλαθεξφκαζηε ζηε ρνλδξηθή ηξαπεδηθή. (ηλαληψηε- Μαξνχδε Α. & Φαξζαξψηαο Ι.,
2005)
Πίλαθαο 1:Τπεξεζίεο e- banking
Ληαληθή Ηιεθηξνληθή Σξαπεδηθή

Υνλδξηθή Ηιεθηξνληθή Σξαπεδηθή

Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκνχ
Πιεξσκή θαη Παξνπζίαζε Λνγαξηαζκνχ
Άλνηγκα Νένπ Λνγαξηαζκνχ
Δκβάζκαηα Καηαλαισηψλ
Δπελδχζεηο/Τπεξεζίεο Μεζηηείαο
Αίηεζε θαη Έγθξηζε Γαλείνπ
χλνιν Λνγαξηαζκνχ

Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκνχ
Γηαρείξηζε Μεηξεηψλ
Αηηήζεηο, Δγθξίζεηο ή Πξνθαηαβνιέο
Γαλείσλ Μηθξνεπηρεηξήζεσλ
Δκπνξηθέο πλαιιαγέο
Πιεξσκέο κεηαμχ Δπηρεηξήζεσλ
Παξνρέο
Δξγαδνκέλσλ/Υνξήγεζε
χληαμεο
Πεγή:IT Examination Booklet, Federal Financial Institutions Examination Council)

2.4 Είδη του e-banking
Σν e-banking, θαηά βάζε ρσξίδεηαη ζε ηξία είδε, αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα
πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα είδε απηά είλαη:
1 PC banking (Σξαπεδηθή κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή)
2 Phone banking (Σξαπεδηθή κέζσ ηειεθψλνπ)
3 Mobile banking (Σξαπεδηθή κέζσ θηλεηνχ)
ηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ απηψλ εηδψλ θαη ζην
θεθάιαην 3 ζα αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ e- banking.
2.4.1 PC Banking
Σν PC banking είλαη κηα κνξθή ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ε νπνία δίλεη ζηνπο πειάηεο
ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απφ έλα PC κέζσ ελφο modem.
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ηξάπεδα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξφγξακκα ινγηζκηθνχ ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα επηηειεί
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Η κεηαθνξά ησλ
δεδνκέλσλ ζε κηα ηέηνηα ζπλαιιαγή γίλεηαη κέζσ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ
(αλαινγηθέο ή ςεθηαθέο). Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν είδε PC banking:
1. Σν Online banking ζην νπνίν νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζσ θιεηζηψλ δηθηχσλ, γη‟
απηφ ν πειάηεο πξέπεη λα πξνκεζεπηεί εηδηθφ software απφ ηελ ηξάπεδα. Ο
ηξφπνο απηφο εκθαλίζηεθε πξψηα ζηε Γεξκαλία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980 κ‟ έλα ζχζηεκα πνπ ιεγφηαλ BTX (German Federal Post Office).
2. Σν Internet banking ρξεζηκνπνηεί ην internet σο κέζν δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Έλαο πειάηεο έρεη πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ κέζσ
ελφο browser απφ φπνην ηεξκαηηθφ θαη αλ βξίζθεηαη αλά πάζα ζηηγκή κε ηε
ρξήζε ελδερνκέλσο θάπνησλ θσδηθψλ. Σα πξνγξάκκαηα internet banking
βξίζθνληαη ζην server ηεο ηξάπεδαο θαη φρη ζην PC ηνπ ρξήζηε.
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2.4.2 Phone Banking
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Phone Banking νξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
i.
ii.

απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ πξάθηνξεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ (call center
agent)
απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα κέζσ εηδηθψλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο
ηεο θσλήο (IVRs)

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην κφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, είλαη ε
χπαξμε κηαο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο θαη ζχλδεζεο. ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε
πξάθηνξεο ηειεθσληθψλ θέληξσλ, ν ππάιιεινο ηεο ηξάπεδαο αξρηθά δεηά απφ ηνλ
πειάηε θάπνηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θη επαιήζεπζεο, φπσο έλαο πξνζσπηθφο
θσδηθφο αξηζκφο (PIN). Αθνχ ν πειάηεο δψζεη ζσζηά απηφ ην πξνζσπηθφ θσδηθφ, ν
νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ phone banking θαη φρη γηα άιιεο
ζπλαιιαγέο (π.ρ. internet banking, ATMs), ζηε ζπλέρεηα ν ππάιιεινο ηνπ ηειεθσληθνχ
θέληξνπ δηεθπεξαηψλεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν πειάηεο. Αληίζηνηρε θαη
ε δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ phone banking, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ζηελ άιιε άθξε ηεο
ηειεθσληθήο γξακκήο δελ είλαη έλαο ππάιιεινο ηεο ηξάπεδαο, αιιά έλα
απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο θσλήο IVR (Interactive Voice
Response). Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ν
πειάηεο απαληά ζηα θσλεηηθά κελχκαηα πνπ αθνχεη.
Μέζσ ηνπ phone banking, ν ρξήζηεο ηνπ, δειαδή ν πειάηε κηαο ηξάπεδαο έρεη ζηε
δηάζεζε ηνπ πάξα πνιιέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο είηε ζε επίπεδν πιεξνθφξεζεο, είηε
ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα
ην ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, ηηο πξφζθαηεο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θαη
ηελ απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ζε επίπεδν πιεξνθφξεζεο. Αθφκε, έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο φπσο: κεηαθνξέο θεθαιαίσλ
ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο (ζηελ ίδηα ζε άιιε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ),
πιεξσκή ινγαξηαζκψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ, πξαγκαηνπνίεζε πάγησλ εληνιψλ γηα
αγνξά ή πψιεζε κεηνρψλ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη άιια.
2.4.3 Mobile Banking
Σν ηξίην είδνο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, δειαδή νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο
ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηδηαίηεξα ζηελ ρψξα καο. Αλ ιάβνπκε ππφςε φκσο ηελ αλάπηπμε
ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ηφηε ην mobile banking έρεη φιεο ηηο
πξννπηηθέο λα απνηειέζεη ζην άκεζν κέιινλ έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν θαλάιη
πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Με απηφλ ινηπφλ, ηνλ εμειηζζφκελν
ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κέζσ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ κε ηελ κνξθή γξαπηψλ κελπκάησλ θαη κε ηελ ηερλνινγία «WAP», ηνπ
πειάηε κε ηελ ηξάπεδα. Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη επίζεο ζε φηη αθνξά ην mobile
banking, ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε.
χκθσλα κε έξεπλεο ζηελ Δπξψπε, ην 2012, ην 27% ησλ ελειίθσλ θαη ην 47% ησλ
εθήβσλ ρξεζηκνπνηνχζε smart phone (κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο), ελψ ην 59% ησλ αηφκσλ ζπλδεφηαλ ζην internet θαζεκεξηλά.
Σν έλα ηξίην ησλ λέσλ έθαλε ρξήζε ηνπ mobile banking εθείλε ηελ πεξίνδν. Η λενιαία
ζε δηεζλέο επίπεδν απνηειεί βαζηθή αγνξά γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο πάλσ απφ 2,6
δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηνλ θφζκν, ειηθίαο θάησ ησλ 30, ήηαλ ρξήζηεο λέσλ
ηερλνινγηψλ.(http://www.kathimerini.gr/454975/article/oikonomia/ellhnikhoikonomia/kerdizoyn-oi-nees-texnologies-stis-trapezikes-synallages)
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Κεφάλαιο 3Ο

3.1 Τπηρεσίες και δυνατότητες του Internet banking
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην e-banking ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο δηαθξηηέο
θαηεγνξίεο:
1.
2.
3.
4.

Οηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο
Πιεξνθνξηαθέο ζπλαιιαγέο
Αηηήζεηο
Άιιεο ππεξεζίεο

3.1.1 Οικονομικές συναλλαγές
Οη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαιχπηνπλ φιε ηε γθάκα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ κπνξεί λα
θάλεη ν ζπλαιιαζζφκελνο θαη ζε ηακείν ηεο ηξάπεδαο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο αθνξνχλ
ελδνηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο φπσο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ, πιεξσκή θαξηψλ θαη
δαλείσλ, ζπλαιιαγέο πνπ πινπνηνχληαη χζηεξα απφ δηκεξείο ζπκθσλίεο ηεο ηξάπεδαο
κε ηξίην νξγαληζκφ, φπσο πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ εηαηξεηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο
ηειεθσλίαο θαη ζπλαιιαγέο πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα δηαηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ
θπξίσο ηηο ΓΙΑ Α.Δ., αιιά θαη άιισλ φπσο ην ζχζηεκα «ΔΡΜΗ».


Μεηαθνξέο εληόο ηξάπεδαο

Οη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ εληφο ηξάπεδαο, δηαθξίλνληαη ζε:
 Μεηαθνξέο ζε ινγαξηαζκφ ηδίνπ, φπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ρξέσζεο θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πίζησζεο,
πιεθηξνινγεί ην πνζφ πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη θαη ηελ εκεξνκελία πνπ
επηζπκεί λα γίλεη ε πιεξσκή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηελ
εληνιή κεηαθνξάο, ε νπνία ππέρεη ζέζε παξαζηαηηθνχ ηεο ζπλαιιαγήο.
 Μεηαθνξέο ζε ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, φπνπ θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ν
ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ρξέσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα
θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ ινγαξηαζκνχ πίζησζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζην ζεκείν
απηφ, ψζηε ηα ιεθηά λα πηζησζνχλ ζην ζσζηφ ινγαξηαζκφ. Αθνινχζσο
πιεθηξνινγεί ην πνζφ πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη θαη ηελ εκεξνκελία πνπ
επηζπκεί λα γίλεη ε πιεξσκή.


Δκβάζκαηα εζωηεξηθνύ – εμωηεξηθνύ

Γηα ηελ απνζηνιή εκβάζκαηνο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ρξέσζεο, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ έλα ζχλζεην
πεδίν πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο ηξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Έπεηηα
πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη θαηαρσξεί ηελ επσλπκία
ηνπ δηθαηνχρνπ.


Πιεξωκέο δαλείωλ
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Η πιεξσκή δαλείνπ είλαη ζπλαιιαγή κεηαθνξάο εληφο ηξάπεδαο θαη φπσο ζηηο
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο εληφο ηξάπεδαο εθηειείηαη άκεζα. Ο ρξήζηεο
επηιέγεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ρξέσζεο θαη ην ινγαξηαζκφ δαλείνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα πιεθηξνινγεί ην πνζφ πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη γηα ηε πιεξσκή ηεο δφζεο
ηνπ δαλείνπ θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί λα γίλεη ε πιεξσκή.


Πιεξωκέο πηζηωηηθώλ θαξηώλ

Οη πιεξσκέο πηζησηηθψλ θαξηψλ δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:
 Πιεξσκή πηζησηηθψλ θαξηψλ ηδίνπ: ν ρξήζηεο επηιέγεη ην ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ρξέσζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο πνπ
επηζπκεί λα πιεξψζεη. Αθνινχζσο πιεθηξνινγεί ην πνζφ πνπ ζέιεη λα
κεηαθέξεη γηα ηελ πιεξσκή ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ηελ εκεξνκελία
πνπ επηζπκεί λα γίλεη ε πιεξσκή. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ πνιπηέιεηα θαη
κεηαρξνλνινγεκέλσλ πιεξσκψλ, γεγνλφο πνπ ηνλ δηεπθνιχλεη λα
πξνγξακκαηίδεη ηηο πιεξσκέο ηνπ.
 Πιεξσκή πηζησηηθψλ θαξηψλ ηξίηνπ: ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ρξέσζεο, ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ
αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα
πξνζεθηηθφο ζην ζεκείν απηφ, ψζηε ηα ιεθηά λα πηζησζνχλ ζηε ζσζηή
πηζησηηθή θάξηα. Αθνινχζσο πιεθηξνινγεί ην πνζφ πνπ ζέιεη λα
κεηαθέξεη γηα ηελ πιεξσκή ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ηελ εκεξνκελία
πνπ επηζπκεί λα γίλεη ε πιεξσκή.
 Πιεξσκή πηζησηηθψλ θαξηψλ άιιεο ηξάπεδαο: νη πιεξσκέο
πηζησηηθψλ θαξηψλ άιιεο ηξάπεδαο δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ
δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο Dias transfer. Γηα ηελ πιεξσκή πηζησηηθψλ
θαξηψλ άιιεο ηξάπεδαο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ρξέσζεο, ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ απφ έλα
ζχλζεην πεδίν πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο ηξάπεδεο εζσηεξηθνχ. Έπεηηα ν
πειάηεο θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο.
Αθνινχζσο πιεθηξνινγεί ην πνζφ πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη γηα ηελ
πιεξσκή ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί λα
γίλεη ε πιεξσκή.


Πιεξωκέο δεκνζίνπ

Πνιιέο πιεξσκέο ελφο πειάηε έλαληη ηνπ δεκνζίνπ, κπνξνχλ λα νινθιεξψλνληαη
κέζσ e-banking. Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ
δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο DIAS DEBIT. Οη πιεξσκέο δεκνζίνπ παξέρνπλ φιν ην
παθέην ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, θαζηζηψληαο ην πνιχ ειθπζηηθφ γηα πνιινχο
επαγγεικαηίεο ηεο ρψξαο καο. Οη πιεξσκέο δεκνζίνπ, αλαθέξνληαη ζε πιεξσκέο:







Φ.Π.Α.
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Ι.Κ.Α.
Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο Ο.Α.Δ.Δ.
Δίζπξαμε θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ
Σέιε θπθινθνξίαο

Πιεξωκέο ινγαξηαζκώλ ΓΔΚΟ

ρεδφλ φιεο νη κνλάδεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο ρψξαο, παξέρνπλ ζηνπο
πειάηεο ηνπο, νινθιεξσκέλν παθέην πιεξσκψλ ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ. Ολνκαζηηθά
νη πιεξσκέο απηέο είλαη:
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 ΟΣΔ
 ΓΔΗ
 ΔΤΓΑΠ


Πιεξωκέο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθωλίαο

Η πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο παξέρεηαη πιένλ
ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πιεξσκέο δηεθπεξαηψλνληαη
κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο DIAS DEBIT, ελψ άιιεο απνηεινχλ πξντφλ
δηκεξνχο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ.


Πιεξωκέο αζθαιίζηξωλ

Αξθεηέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε ηξάπεδεο δίλνληαο ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηνπο λα πιεξψλνπλ ηα αζθάιηζηξα ηνπο κέζσ απηψλ.


Πιεξωκέο ηξίηωλ

Αξθεηέο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ ζπκθσλίεο κε ηξάπεδεο, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα
ζηνπο πειάηεο ηνπο λα πιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε απηέο κέζσ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο.


Μαδηθέο πιεξωκέο – κηζζνδνζίεο

Μηα αθφκα πνπ πξνζθέξνπλ πνιιέο ηξάπεδεο, είλαη ε εθηέιεζε κηζζνδνζηψλ ή
καδηθψλ πιεξσκψλ κέζσ αξρείνπ. Σα αξρεία απηά κπνξνχλ λα παξάγνληαη είηε
απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο κε ρξήζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, είηε
κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο πνπ δηαζέηνπλ νη ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο.


Καηάζηαζε εληνιώλ

Σν e-banking, πξέπεη λα δίλεη ζηνλ πειάηε ηνπ, εχθνιε ελεκέξσζε γηα ην status
ησλ εληνιψλ νηθνλνκηθήο θχζεο. Μηα εληνιή πνπ θαηαρσξείηαη κέζσ ηνπ internet
κπνξεί λα πεξάζεη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, κέρξη λα θαηαιήμεη ζηελ νξηζηηθή.
Γηα ην ιφγν απηφ ν ρξήζηεο ηνπ e-banking θαιφ είλαη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα
παξαθνινπζεί ζπρλά ην status ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ, ψζηε λα γλσξίδεη αλ πάζα
ζηηγκή πνηέο εληνιέο ηνπ δελ εθηειέζηεθαλ.
Οη θαηαζηάζεηο εληνιψλ είλαη νη αθφινπζεο:









Πξνο επεμεξγαζία
Αθπξσκέλε απφ ρξήζηε
Αθπξσκέλε απφ ηξάπεδα
Αθπξσκέλε απφ νξγαληζκφ
Δπηβεβαησκέλε απφ ηξάπεδα
Δθηειεζκέλε
Μεξηθψο εθηειεζκέλε

Πξνκήζεηεο ζπλαιιαγώλ

Έλαο ρξήζηεο, πξηλ μεθηλήζεη λα θάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή κέζσ e-banking,
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη ηξάπεδεο νθείινπλ
λα έρνπλ ζε δεκφζηα ζέα ην ηηκνιφγην ηνπο. Λφγσ κεγάινπ αληαγσληζκνχ, είλαη
πηζαλφ, νη ηξάπεδεο λα πξνβαίλνπλ ζπρλά ζε αλαπξνζαξκνγέο ησλ ηηκνινγίσλ
ηνπο. Έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη νη κεησκέλεο
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πξνκήζεηεο. ήκεξα θακία ηξάπεδα δε ρξεψλεη πξνκήζεηα ζηηο κεκνλσκέλεο
κεηαθνξέο θεθαιαίσλ εληφο ηξάπεδαο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, δε ρξεψλνπλ
πξνκήζεηα ζηηο πιεξσκέο δεκνζίνπ.
3.1.2 Πληροφοριακές συναλλαγές
Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην θνκκάηη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαιχπηεη ην ebanking. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πάξεη πιεξνθνξίεο γηα φια ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ε
ηξάπεδα. Οη ζπλαιιαγέο απηέο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο
αλαιχνληαη παξαθάησ:


Πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκώλ

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαπεδηθφ ηνπ
ινγαξηαζκφ online. Ο αξηζκφο ινγαξηαζκνχ εκθαλίδεηαη κε ηε δηεζλή IBAN κνξθή
ηνπ. Ο ρξήζηεο βιέπεη ηελ επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ, ην είδνο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ, ην θαηάζηεκα δηαρείξηζεο, ην επηηφθην θαη ην λφκηζκα ηνπ. Αθφκα
γλσξίδεη ην δηαζέζηκν ππφινηπν, ην ινγηζηηθφ ππφινηπν, ην ηνθηδφκελν ππφινηπν
θαη ηπρψλ δεζκεχζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Δπίζεο, κεξηθέο
ηξάπεδεο εκθαλίδνπλ ηελ ηειεπηαία πίζησζε θαη ηειεπηαία ρξέσζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπλδηθαηνχρσλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηνη
ινγαξηαζκνί.


Πιεξνθνξίεο θαξηώλ

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξήζηεο βιέπεη ηνλ αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο, ηελ
επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ, ηνλ ηχπν ηεο θάξηαο, ην επηηφθην ηεο, ην πηζησηηθφ φξην
θαη ην λφκηζκά ηεο. Δκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην επηηφθην ππεξεκεξίαο, ην
πνζφ ζπλδξνκήο, ην δηαζέζηκν ππφινηπν, ην νθεηιφκελν ππφινηπν, ην πνζφ κε
εθθαζαξηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ statement,
ην ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο θαη ηελ εκεξνκελία πξνζεζκίαο θαηαβνιήο. Δπίζεο
κεξηθέο ηξάπεδεο εκθαλίδνπλ ηελ ηειεπηαία πιεξσκή, καδί κε ηελ εκεξνκελία πνπ
έγηλε.


Πιεξνθνξίεο επηηαγώλ

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα, επηιέγνληαο αξρηθά ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ζηνλ
νπνίν ζπλδέεηαη ην κπινθ επηηαγψλ ηνπ, λα δεί αλαιπηηθά φιεο ηηο επηηαγέο ηνπ θαη
ηελ θαηάζηαζε απηψλ. Οη ηξάπεδεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ
θαη αλάθιεζε επηηαγήο. Παξάιιεια, αξθεηέο ηξάπεδεο επηηξέπνπλ θαη επεμεξγαζία
επηηαγψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζηελ παξαθνινχζεζε απηψλ.


Πιεξνθνξίεο δαλείωλ

Έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη πάξεη δάλεην, νπνηαζδήπνηε κνξθήο απφ ηελ ηξάπεδα, έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη γηα απηφ κέζσ ηνπ internet. Μπνξεί αλά πάζα
ζηηγκή λα βιέπεη ην πνζφ πνπ ηνπ έρεη απνκείλεη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ, ηελ
θαηάζηαζε ησλ δφζεψλ ηνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο πιεξσκήο ηνπο, ην επηηφθην θαη
άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ην αθνξνχλ.

14

3.1.3 Αιτήσεις
Οη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, ελζσκάησζαλ ζην
internet banking, ειεθηξνληθέο αηηήζεηο γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα ηνπο.
Μεξηθέο απφ ηηο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο είλαη:





Αηηήζεηο αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ
Αίηεζε γηα δάλεην
Αίηεζε γηα παξαγγειία ζπλαιιάγκαηνο
Αίηεζε παξαγγειίαο κπινθ επηηαγψλ

3.1.4 Βοηθητικές υπηρεσίες
Πνιιέο ηξάπεδεο πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο,
παξέρνπλ θαη βνεζεηηθά εξγαιεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δσή ησλ πειαηψλ ηνπο.
πλήζσο ηα εξγαιεία απηά είλαη δηαζέζηκα θαη ζηνπο απινχο επηζθέπηεο ηνπ site ηεο
ηξάπεδαο. Σέηνηεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο είλαη:




Τπνινγηζκφο IBAN
Μεηαηξνπή λνκηζκάησλ
Τπνινγηζκφο δφζεσλ δαλείσλ

3.2 Phone Banking
Σν phone banking απνηειεί έλα ελαιιαθηηθφ θαλάιη ηνπ e- banking, πνπ επηηξέπεη
ζηνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε ηειέθσλν 24 ψξεο ην 24σξν. Οη ρξήζηεο δηαζέηνπλ ηε
δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κέζσ:



Σνπ ζπζηήκαηνο πξν- καγλεηνθσλεκέλσλ κελπκάησλ (IVR), φπνπ
πηζηνπνηείηαη ν ρξήζηεο ρσξίο ηελ παξέκβαζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα,
πιεθηξνινγψληαο ηνπο θσδηθνχο ηνπ ζηε ζπζθεπή ηνπ ηειεθψλνπ.
Σνπο εμεηδηθεπκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ call center. Οη ππάιιεινη ηεο
ηξάπεδαο (αληηπξφζσπνη) πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε άθξε ηεο ηειεθσληθήο
γξακκήο, κε ηε βνήζεηα ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ (CTI,CRM) κπνξνχλ λα
παξέρνπλ ζπλερή ηειεθσληθή ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα έλα
ζπλερψο δηεπξπλφκελν πιήζνο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πνιιέο
είλαη νη ηξάπεδεο πνπ είηε κέζσ Outsourcing, παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηε
δπλαηφηεηα ζπλαιιαγψλ, κέζσ κηαο νπνηαζδήπνηε ηειεθσληθήο ζπζθεπήο.

Οη δηαζέζηκεο ζπλαιιαγέο ηνπ phone banking είλαη:











Δλεξγνπνίεζε θαη αθχξσζε θάξηαο αλάιεςεο ρξεκάησλ
Αθπξψζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ
Αιιαγή ζηνηρείσλ αιιεινγξαθίαο θαηφρσλ θαξηψλ
Δμππεξέηεζε θαηφρσλ θαξηψλ γηα ακθηζβεηήζεηο ρξεψζεσλ
Δλεκέξσζε γηα απφδνζε θαη απνηίκεζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ
Δλεκέξσζε γηα φια ηα πξντφληα πνπ έρεη ν πειάηεο ζηελ ηξάπεδα
Αλάιπζε ππνινίπνπ ησλ ινγαξηαζκψλ
Αλάιπζε ππνινίπνπ πηζησηηθήο θάξηαο θαη ελεκέξσζεο θηλήζεσλ
Κίλεζε ινγαξηαζκνχ
Έθδνζε θαη αλάθιεζε κπινθ επηηαγψλ
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Μεηαθνξέο- πιεξσκέο
Τπεξεζίεο πειάηε (π.ρ. αιιαγή θσδηθνχ αζθαιείαο)
Αηηήζεηο

3.3 Mobile banking
Σν mobile banking ππνζηεξίδνπλ ζπζθεπέο λέαο ηερλνινγίαο κε ελζσκαησκέλν web
browser, φπσο:



Κηλεηά ηειέθσλα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (smart phones)
Τπνινγηζηέο ρεηξφο (PDA)

Η πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκε ζηνπο πειάηεο φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο
ηειεθσλίαο θαη γίλεηαη άκεζα θαη γξήγνξα, ρσξίο επηπιένλ ξπζκίζεηο. Ο πειάηεο
κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ηξάπεδαο:



Απεπζείαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηεο
Μέζσ ηνπ i- mode

Μνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ ηεο ηξάπεδαο, είλαη ν ρξήζηεο λα έρεη θσδηθνχο πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία
mobile banking θαη λα έρεη ελεξγνπνηήζεη ηε ζχλδεζή ηνπ ζην internet.Σν mobile
banking δηαζέηεη ηηο εμήο ζπλαιιαγέο:















Γηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ
Γηαρείξηζε θαξηψλ
Γηαρείξηζε δαλείσλ
Πιεξσκέο- κεηαθνξέο
Πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πειάηε
Παξαγγειία γηα πιήξε statements
Αγνξά θαη πψιεζε κεηνρψλ
Δλεκέξσζε εληφο νιίγσλ ιεπηψλ γηα εθηέιεζε εληνιήο
Δλεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) γηα ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο πξνο
αγνξά ή πψιεζε
Παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ
Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε γηα παξειζνχζεο θηλήζεηο ζην ραξηνθπιάθην
Πιεξνθνξίεο θαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα γηα ππεξεζίεο, πξντφληα θαη
πξνζθνξέο ηεο ηξάπεδαο
Αιιαγή ηνπ απφξξεηνπ θσδηθνχ PIN
Πξνζσπηθά κελχκαηα

3.4 Πρόσθετες υπηρεσίες
Πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ην e- banking δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε
απηέο. Τπάξρεη πιήζνο πξντφλησλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην e- banking θαη θαιχπηνπλ
ηηο αλάγθεο θαη ηνπ πιένλ απαηηεηηθνχ ρξήζηε θαη πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθέο
επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη πιεξσκέο on- line, εηζαγσγέο θαη
εμαγσγέο θαη πνιιέο αθφκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην e- investment ην
νπνίν πεξηιακβάλεη θπξίσο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ζπλαιιαγέο
ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ακνηβαίσλ ινγαξηαζκψλ.
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Σέινο, αξθεηέο ηξάπεδεο κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ επίζεο πξντφληα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζε δηάθνξεο ρψξεο κέζσ ησλ web sites ησλ
ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ άδεηα λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θάζε ρψξα.
Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ παξέρνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη απιά
κία επέθηαζε ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηξαπεδψλ, αιιά ππφθεηληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο ηνπ ηξαπεδηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θάζε ρψξαο. ρεηηθά πξφζθαηα έρνπλ
αλαπηπρζεί κνληέια δηαζπλνξηαθήο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ηα νπνία θαζηζηνχλ
δπλαηή ηελ εμ απνζηάζεσο παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε κία ρψξα, ζε πειάηεο άιισλ ρσξψλ,
ζηηο νπνίεο δε δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ θπζηθή
παξνπζία. (Καξέθιεο Π., 2003)
3.4.1 e-Investment
Σν e- Investment πεξηιακβάλεη θπξίσο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη
ζπλαιιαγέο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ακνηβαίσλ ινγαξηαζκψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε
γηα ηελ εθηέιεζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ e- banking είλαη ν πειάηεο ηεο
ηξάπεδαο λα είλαη θαη πειάηεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξίαο (ΑΥΔΠΔΤ) κε ηελ νπνία
ζπλεξγάδεηαη ε ηξάπεδα, ελψ γηα ηελ εμαγνξά θαη δηάζεζε Α/Κ θαη Α/Λ λα είλαη πειάηεο
ηεο ΑΔΓΑΚ κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε ηξάπεδα. (Αγγέιεο Β., 2004)
3.4.2 Αρχείο μαζικών πληρωμών (Batch file)
Η ππεξεζία απηή ζρεδηάζηεθε απφ ηηο ηξάπεδεο γηα λα εμππεξεηήζεη εκπφξνπο πνπ
πηζαλψλ λα εθηεινχλ ηαθηηθά ρξεψζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Ο
έκπνξνο απνζηέιιεη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ηεο ηξάπεδαο ην αξρείν
καδηθψλ πιεξσκψλ, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε
ηξάπεδα. Οη ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη άκεζα πηζηψλνληαο ην ινγαξηαζκφ ηνπ εκπφξνπ
ηεο ηξάπεδαο.
3.4.3 Πληρωμές σε ηλεκτρονικό κατάστημα (e- shop)
Η ιχζε απηή απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εκπφξνπο πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθά
θαηαζηήκαηα θαη πσινχλ πξντφληα- ππεξεζίεο κέζσ internet ή ελδηαθέξνληαη λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Η πιεξσκή εθ κέξνπο ηνπ
πειάηε δηεθπεξαηψλεηαη απηφκαηα θαη ην πνζφ θαηαηίζεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ
εκπφξνπ ζηελ ηξάπεδα. Ο έκπνξνο- ζπλεξγάηεο ηεο ηξάπεδαο έρεη επηινγέο αλάινγα
κε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ e- shop ηνπ λα δερζεί ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Αλάινγα ηεο
κνξθήο ηνπ e- shop ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπλεξγάηε εκπφξνπ, νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ηηο
αθφινπζεο ιχζεηο:




Μεηάβαζε ζε αζθαιή ζειίδα ηεο ηξάπεδαο
Δπηθνηλσλία κέζσ web service
Πιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ

3.4.4 Πληρωμές μέσω εξ’ αποστάσεως παραγγελίας (virtual POS)
Η ιχζε απηή απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο εμ‟
απνζηάζεσο κέζσ ηειεθψλνπ, fax θαη άιια. Η πιεξσκή δηεθπεξαηψλεηαη απηφκαηα
θαη ην πνζφ θαηαηίζεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ εκπφξνπ ηεο ηξάπεδαο. (Αγγέιεο Β.,2004)
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3.5 Πλεονεκτήματα για τις τράπεζες και τους πελάτες
3.5.1 Για τις τράπεζες
Απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ internet banking δελ απνηειεί
πιένλ έλα επηπιένλ πξντφλ αιιά κηα αλαγθαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε γεληθφηεξε
επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.











Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, θαζψο πξνζθέξνπλ έλα επηπιένλ θαλάιη
δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ηνπο, ρσξίο γεσγξαθηθνχο
πεξηνξηζκνχο 24ψξεο ην 24σξν, 365κέξεο ην ρξφλν.
Γηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ, θαζψο ε πξφζβαζε ζηα δηαδηθηπαθά
ππνθαηαζηήκαηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο απνκαθξπζκέλσλ πειαηψλ. Ο
νπνηνζδήπνηε, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ είλαη δπλεηηθφο πειάηεο.
Δλίζρπζε ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ, θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλεο νη νπνίεο
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ, φζν θαη απφ
ηξαπεδηθνχο αλαιπηέο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πειάηεο ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηεί ην internet γηα νινθιήξσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ
είλαη πην αθνζησκέλνο ζηελ ηξάπεδά ηνπ.
Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, θαζψο νη ζπλαιιαγέο νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ θπζηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ θνζηίδνπλ πνιχ
πεξηζζφηεξν απφ απηέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
χκθσλα κε απνηέιεζκα εξεπλψλ, θάζε ζπλαιιαγή κέζσ web πξνζθέξεη 100
θνξέο ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηε ζπλαιιαγή ζηα γθηζέ.
Πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζηα θπζηθά ππνθαηαζηήκαηα. Σέινο νη
αηειείσηεο νπξέο κπξνζηά ζηα ηακεία ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηα γξαθεία ησλ
ππαιιήισλ. Η εμππεξέηεζε πιένλ είλαη ηαρχηεξε θαη ζαθψο
απνηειεζκαηηθφηεξε, θαζψο ν ππάιιεινο έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηάζεζή
ηνπ γηα λα εμππεξεηήζεη ηνλ πειάηε θαη λα επηιχζεη ηπρφλ απνξίεο ηνπ.
πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πειάηεο κέζα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ebanking, γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη πξνζθνξψλ.
Αλάινγα κε ηηο ζπλαιιαγέο πνπ θάλεη ν ρξήζηεο, νη ηξάπεδεο θάλνπλ θαη ηηο
αληίζηνηρεο πξνζθνξέο.

Δπνκέλσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα θάζε ηξάπεδα λα πξνζειθχζεη ηνπο πειάηεο ηεο
ζηε ρξήζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη επηπιένλ λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν
πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, ψζηε ν πειάηεο λα αηζζάλεηαη ην ίδην άλεηα φπσο θαη κε ηηο
παξαδνζηαθέο ζπλαιιαγέο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάζε ρξφλν μνδεχνληαη ηεξάζηηα
πνζά γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ έξεπλα γηα
ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ θαζηζηνχλ αθφκα δπζθνιφηεξε ηελ θαθφβνπιε
ρξήζε ηνπ internet.
3.5.2 Για τους πελάτες
Με ην e- banking νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη αλά πάζα ζηηγκή, ν δε
θαηαλαισηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα θάζε πξντφλ ή ππεξεζία αλέμνδα θαη ρσξίο
ρξφλνπο αλακνλήο. πρλφ είλαη θαη ην θαηλφκελν ησλ πξνζθνξψλ κέζσ internet,
γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ είλαη ηθαλφ λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθή κεξίδα θαηαλαισηψλ
πνπ αλαδεηνχλ πξνζθνξέο.
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Δπθνιία, θαζψο είλαη δηαζέζηκν 24 ψξεο ηε κέξα θαη 7 κέξεο ηελ εβδνκάδα.
ιεο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ηνπηθή ηξάπεδα δηαηίζεληαη ζ‟ έλαλ δηθηπαθφ
ηφπν.
Σαρχηεηα, ηέινο νη αηειείσηεο νπξέο κπξνζηά ζηα ηακεία θαη ζηα γξαθεία ησλ
ηξαπεδψλ. Ο ρξήζηεο κέζσ internet κπνξεί λα εθηειέζεη άκεζα νπνηαδήπνηε
ζπλαιιαγή.
Πξφζβαζε. Η πξφζβαζε πιένλ γηα ηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ μεθεχγεη απφ
ηα ζηελά γεσγξαθηθά φξηα. Πξφζβαζε ζην internet ζεκαίλεη απηνκάησο θαη
πξφζβαζε ζηελ ηξάπεδα.
Δλεκέξσζε. Ο πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε ελεκέξσζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ θαξηψλ ηνπ.
Κφζηνο. Οη ηξάπεδεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θάλνπλ πην ειθπζηηθφ ην ebanking γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, έρνπλ ρακειφηεξν ηηκνιφγην γηα ηηο ζπλαιιαγέο
πνπ εθηεινχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη πξνκήζεηεο γηα
ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη κεδεληθέο).
Μεγαιχηεξν έιεγρν ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην
δηαδίθηπν γηα νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο ειέγρνπλ επθνιφηεξα ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο, θαζψο έρνπλ φιε ηελ «εηθφλα» ηεο ζπλαιιαγήο κπξνζηά ζηε
νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. Σαπηφρξνλα ελεκεξψλνληαη άκεζα θαη μεθάζαξα
γηα ην νπνηνδήπνηε θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο.
Γπλαηφηεηα ζχγθξηζεο πνπ έρεη ν πειάηεο, γηα λα απνθαζίδεη αβίαζηα θαη
ρσξίο πιχζε εγθεθάινπ γηα ην πην πξντφλ πξνηηκά θαη ηη επέλδπζε ζέιεη λα
θάλεη.

3.6 Μειονεκτήματα για τις τράπεζες και τους πελάτες
3.6.1 Για τις τράπεζες
Η ρξήζε ηνπ internet απφ πνιινχο αλζξψπνπο θαη θπξίσο απφ αλζξψπνπο κεγάιεο
ειηθίαο είλαη πεξηνξηζκέλε εψο θαη αλχπαξθηε θάπνηεο θνξέο, θάηη πνπ απηφκαηα
ζεκαίλεη κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ e- banking απφ απηή ηελ θαηεγνξία αλζξψπσλ.
Δπίζεο νη ηζηνζειίδεο
ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια απφ
εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο ψζηε λα είλαη θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε θαη λα είλαη εχθνια
πξνζπειάζηκεο θαη απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ είλαη έκπεηξνη φζνλ αθνξά ηε ρξήζε
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σέινο κεγάιε είλαη θαη ε κεξίδα ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη
θνβνχληαη λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο κέζσ internet εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο
ζηελ αζθάιεηα πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν.






Τςειφ αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο. Η δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο, ε νπνία
έρεη πνιιέο απαηηήζεηο, κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλεο απαηηεί ηε
ρξεζηκνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. πσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ην αξρηθφ ηνπο θφζηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Η επηινγή δε ησλ
ηερλνινγηψλ απηψλ πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή θαη λα είλαη ζπκβαηή κε
ηελ πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο θαη ην πξνθίι ηεο.
Αζθάιεηα, θαζψο νη ειεθηξνληθέο επηζέζεηο θαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε
πξφζβαζε ζηα ηξαπεδηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα είλαη ζπρλή. Κχξην κέιεκα
ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ πειαηψλ ηνπο
κε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.
Κφζηνο ζπληήξεζεο ηζηνζειίδαο. Καζψο ε ηερλνινγία ζπλερψο εμειίζζεηαη,
εκθαλίδνληαη λένη θίλδπλνη ππνθινπήο κέζσ ηνπ internet. Καλέλα ππνινγηζηηθφ
ζχζηεκα δελ είλαη 100% αζθαιέο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη ηξάπεδεο
δαπαλνχλ αξθεηά ρξήκαηα γηα ην ζπλερή εθζπγρξνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ
αζθαιείαο θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο.
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Κφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε ζέζεη λα
επηιχζεη ηπρφλ απνξίεο ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο
αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά δηαζηήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ e- banking.

3.6.2 Για τους πελάτες
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ e- banking είλαη, φηη παξά ηηο
εμειηγκέλεο κεζφδνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε ζπρλφηεηα
ησλ ειεθηξνληθψλ επηζέζεσλ απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η αχμεζε απηή πξνθαιεί
αλεζπρία ζηνπο εηδηθνχο, θαζψο δηαθπβεχνληαη ηεξάζηηα πνζά, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο
θαηά ηηο νπνίεο ζχκαηα απάηεο γίλνληαη επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο ηνπ ebanking ζηεξνχληαη ηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη άκεζεο βνήζεηαο ελφο ππαιιήινπ
θαζψο επίζεο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη λα κέλνπλ ελεκεξσκέλνη γηα ηε ζπλερή αιιαγή ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.






Υξνλνβφξα εγγξαθή πειαηψλ. Γηα λα γξαθηεί θάπνηνο ζην online πξφγξακκα
ηεο ηξάπεδάο ηνπ, ζα πξέπεη λα δψζεη ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη λα ππνγξάςεη
έλα έληππν ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα ή αλ πξφθεηηαη γηα κηα απνθιεηζηηθά
ειεθηξνληθή ηξάπεδα, ηα έληππα ζα ηνπ απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο έηζη ψζηε
λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα ζηαινχλ μαλά ζηελ ηξάπεδα.
Γπζθνιία ζην ρεηξηζκφ. Οη ηξαπεδηθνί δηθηπαθνί ηφπνη ίζσο θαλνχλ δχζρξεζηνη
ζε θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη λα ρεηξίδεηαη θαιά ην internet. Σν άλνηγκα ελφο online
ινγαξηαζκνχ ή ε online ιήςε ελφο δαλείνπ κπνξεί λα ηξνκάδεη θάπνηνπο ιφγσ
ειιηπψλ γλψζεσλ πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Γπζπηζηία ηνπ ρξήζηε. Πνιινί άλζξσπνη δελ εκπηζηεχνληαη ηελ ειεθηξνληθή
ηξαπεδηθή. Θέινπλ λα βιέπνπλ απηφλ πνπ ζα επεμεξγαζηεί ην ινγαξηαζκφ
ηνπο, ελψ ε ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκάησλ ηνπο πξνθαιεί ακθηβνιίεο.
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Κεφάλαιο 4Ο

4.1 To e- banking στην Ελλάδα
ηελ Διιάδα ε πξψηε εθαξκνγή e- banking παξνπζηάζηεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1998.
Σελ θαηλνηνκία απηή εηζήγαγε ζηελ Διιάδα ε Δγλαηία Σξάπεδα παξνπζηάδνληαο ηελ
νινθιεξσκέλε ππεξεζία WebTeller κέζσ ηεο νπνίαο νη θαηαλαισηέο είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ Internet
(Πεξηνδηθφ RAM, 2000). Η αξρηθή ηνπ κνξθή πεξηειάκβαλε πιεξνθνξηαθέο
ζπλαιιαγέο, φπσο εξψηεζε ππνινίπνπ, mini statement ινγαξηαζκψλ θαη κεηαθνξέο
θεθαιαίσλ εληφο ηεο ηξάπεδαο.
Σν 2000 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εηζήγαγε ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, κε ην δηθφ ηεο brand name
WINBANK.
Έθηνηε ζρεδφλ φινη νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί εηζήγαγαλ πιαηθφξκεο e- banking γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιένλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο
επθνιίεο, φπσο πιεξνθνξηαθέο ζπλαιιαγέο, κεηαθνξέο θεθαιαίσλ εληφο θαη εθηφο
Διιάδνο, δηαθφξσλ εηδψλ πιεξσκέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη άιια.

4.2 E-banking και Ελληνικές τράπεζες
Η ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή, ε νπνία ζηε ρψξα καο εμειίζζεηαη δπλακηθά ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ζπληζηά πξν πνιινχ πξαγκαηηθφηεηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη κεγάιεο ηξάπεδεο
πξνηηκνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα
δηαλνκήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη ζηελ
ηειεθσληθή ηξαπεδηθή. Άιια πάιη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δεκηνπξγνχλ
μερσξηζηέο, αλεμάξηεηεο ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο, πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο
κφλν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηηο θαινχκελεο «internet only banks». Ηιεθηξνληθέο
ηξάπεδεο ή virtual banks δεκηνπξγνχληαη θαη εθηφο ηνπ θιάδνπ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο, αζθαιηζηηθέο θαη άιιεο.
Με πξφζεζε ινηπφλ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
θφζηνπο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πνιιέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ην internet
αθελφο σο κέζσ πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ άκεζε πψιεζε ησλ
πξντφλησλ ηνπο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη φιεο νη ηξάπεδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ηέηνην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ψζηε ε εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ λα
είλαη εχθνιε γηα θάζε ηχπν ρξήζηε. Η πινήγεζε είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε ζε φιεο ηηο
ηξάπεδεο. Κάζε link αλνίγεη θαηλνχξην παξάζπξν κε λέεο επηινγέο θαη έηζη γίλεηαη κηα
αιπζίδα κέρξη ν ρξήζηεο λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δπίζεο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πξνζηίζεληαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ ηνπο. Η ηξάπεδα ε νπνία μερσξίδεη γηα ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξεη είλαη ε WIN BANK ηνπ νκίινπ Πεηξαηψο θαη ηελ αθνινπζνχλ ε Alpha Bank
θαη ε Eurobank. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο WIN
BANK θαη ηεο Alpha Bank. Καη νη δχν ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ έλα εληππσζηαθφ θαη
αλαιπηηθφ πξφγξακκα επίδεημεο γηα ην e- banking.
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4.2.1 Σράπεζα Πειραιώς (WINBANK)

Ο φκηινο Πεηξαηψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη δξαζηήξηνπο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηδξχζεθε ην 1916. Σν ειεθηξνληθφ δίθηπν ηξαπεδηθήο ηνπ νκίινπ
Πεηξαηψο δεκηνπξγήζεθε ην 2000 θαη πηνζέηεζε δηαθνξεηηθφ φλνκα σο WINBANK θαη
ζεκαηνδφηεζε κε ηελ ίδξπζή ηεο ηελ πξψηε ειεθηξνληθή ηξάπεδα ζηελ Διιάδα. Έρεη
θεξδίζεη 24 βξαβεία απφ νξγαληζκνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ γηα ηελ θαηλνηνκία θαη
ηηο ππεξεζίεο ηεο, ελψ είλαη ε πξψηε ειιεληθή ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO901:2000. Σν 2010 δεκηνπξγήζεθε ε Winbank Direct ηνπ
πξψηνπ online θαλαιηνχ πψιεζεο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα ην νπνίν
απεπζχλεηαη ζηνπο πειάηεο φισλ ησλ ηξαπεδψλ.
«Η WINBANK είλαη κία νινθιεξσκέλε ηξάπεδα θαη πξνζθέξεη αθξηβψο ηηο ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξεη έλα θαηάζηεκα κέζα απφ ην internet, ην θηλεηφ, ην ATM θαη ην
ηειέθσλν», ζχκθσλα κε ην εθάθε Γηάλλε, δηεπζπληή Μάξθεηηλγθ ηεο ηξάπεδαο.
4.2.1.1 Ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης





Winbank web banking.
Winbank mobile banking App.
Winbank sms banking.
Winbank phone banking.

4.2.1.2 Δημοφιλείς συναλλαγές







e- statements
winbank alerts.
winbank ιεθηά ζην ιεπηφ.
winbank ιεθηά ζην ιεπηφ App.
winbank αλαλέσζε ρξφλνπ νκηιίαο.
Έθδνζε εξγφζεκνπ. Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο κέζσ winbank.

4.2.1.3 Τπηρεσίες winbank easypay





Ση είλαη νη ππεξεζίεο winbank easypay;
Easypay.gr portal.
Μεραλήκαηα easypay.
Winbank easypay App.

4.2.1.4 Τπηρεσίες του winbank για ιδιώτες


Λνγαξηαζκνί
 Τπφινηπν- θηλήζεηο
 Γηαρείξηζε Alerts γηα ινγαξηαζκνχο.
 Πιεξνθνξίεο- ζηνηρεία ινγαξηαζκνχ.
 Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ.
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 Δλεκέξσζε βηβιηαξίνπ.


Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
 Πιεξνθνξίεο- ζηνηρεία πξνζεζκηαθήο.
 Αίηεζε λέαο πξνζεζκηαθήο.
 Γηαρείξηζε πξνζεζκηαθήο.



Πηζησηηθέο θάξηεο
 Τπφινηπν- θηλήζεηο
 Γηαρείξηζε Alerts.
 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηξάπεδαο Πεηξαηψο.
 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο Διιεληθήο ηξάπεδαο.
 Αλάζεζε- δηαρείξηζε- αθχξσζε πάγηαο εληνιήο πιεξσκήο.
 Μεηαθνξά ππνινίπνπ.
 Έθδνζε λέαο θάξηαο Πεηξαηψο.
 Αιιαγή PIN ή επαλέθδνζε PIN.
 Ηιεθηξνληθφ αξρείν κεληαίσλ ινγαξηαζκψλ (e- statements).



Υξεσζηηθέο θάξηεο
 Μεηαβνιή εκεξεζίνπ νξίνπ ρξήζεο.
 χλδεζε- απνζχλδεζε ινγαξηαζκνχ.
 Αλαιπηηθά ζηνηρεία ρξεσζηηθήο.
 Αίηεζε αιιαγήο θάξηαο ιφγσ θζνξάο.
 Αιιαγή PIN ή επαλέθδνζε PIN.
 Έθδνζε- επαλέθδνζε λέαο θάξηαο.
 Φφξηηζε θάξηαο κνπ ή ηξίηνπ.
 Δθθφξηηζε θάξηαο ή αλάιεςε κεηξεηψλ.
 Τπφινηπν- θηλήζεηο.
 Γηαρείξηζε Alerts.
 Μεηαβνιή εκεξήζηνπ νξίνπ ζπλαιιαγψλ.
 Αθχξσζε θάξηαο.
 Αιιαγή PIN.



Γάλεηα
 Αλαιπηηθά ζηνηρεία δαλείνπ.
 Πιεξσκή δφζεο δαλείνπ.
 Αλάζεζε- δηαρείξηζε- αθχξσζε πάγηαο εληνιήο πιεξσκήο.



Δπηηαγέο
 Πιεξνθφξεζε γηα επηηαγέο πνπ έρσ εθδψζεη.
 Αίηεζε αλάθιεζεο- αθχξσζε επηηαγήο.
 Αίηεζε έθδνζεο λένπ θαξλέ.
 Ιζηνξηθφ αξρείν επηηαγψλ- ζπλνιηθή απεηθφληζε.



Υξεκαηηζηήξην
 Δλεκέξσζε γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κνπ.
 Γηαρείξηζε Alerts (εθηέιεζεο αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ, θαζεκεξηλή
απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ).
 Αγνξά- πψιεζε κεηνρψλ.
 Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε δεκφζηεο εγγξαθέο.
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Πιεξσκέο
 ΓΔΚΟ, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηειεπηθνηλσλίεο.
 Ιζηνξηθφ πιεξσκψλ.



Αλαιήςεηο- Καηαζέζεηο
 Αλάιεςε κεηξεηψλ κε ρξεσζηηθή- πηζησηηθή θάξηα.
 Real time θαηάζεζε κεηξεηψλ.



Μεηαθνξέο ρξεκάησλ
 Μεηαθνξά ρξεκάησλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ κνπ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο.
 Μεηαθνξά ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκφ ηξίηνπ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο.
 Μεηαθνξά ρξεκάησλ ζε ινγαξηαζκφ άιιεο ηξάπεδαο (έκβαζκα).
 Ιζηνξηθφ ζπλαιιαγψλ.



Λεθηά ζην ιεπηφ
 Απνζηνιή- θαηαρψξεζε εληνιήο γηα παξαιαβή κεηξεηψλ ρσξίο θάξηα.
 Λήςε κεηξεηψλ ρσξίο ηε ρξήζε θάξηαο.
 Ιζηνξηθφ ζπλαιιαγψλ.



Άιιεο ππεξεζίεο
 Αλαλέσζε αεξφρξνλνπ γηα θαξηνθηλεηή.
 Αγνξά εηζηηεξίσλ γηα ζπλαπιίεο- ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο- αζιεηηθέο
εθδειψζεηο.
 Έθδνζε εξγνζήκνπ.

4.2.1.5 Τπηρεσίες του winbank για επιχειρήσεις και επαγγελματίες






Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ- δηαζεζίκσλ.
Πιεξσκέο επηρεηξήζεσλ κέζσ winbank.
Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ.
Workflows εγθξίζεσλ κέζσ winbank.
Winbank alerts.

Αλαιπηηθά νη ππεξεζίεο απηέο είλαη:


Λνγαξηαζκνί
 Τπφινηπν- θηλήζεηο
 Γηαρείξηζε alerts- θηλήζεσλ (δεκηνπξγία λένπ, δηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε).
 Πιεξνθνξίεο- ζηνηρεία ινγαξηαζκνχ.



Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
 Πιεξνθνξίεο- ζηνηρεία πξνζεζκηαθήο.



Πηζησηηθέο θάξηεο
 Τπφινηπν- θηλήζεηο
 Γηαρείξηζε alerts θηλήζεσλ (δεκηνπξγία λένπ, δηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε).
 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο ηξάπεδαο Πεηξαηψο.
 Πιεξσκή πηζησηηθήο θάξηαο άιιεο Διιεληθήο ηξάπεδαο.
 Αίηεζε γηα e- statement.



Υξεσζηηθέο θάξηεο
 Μεηαβνιή εκεξήζηνπ νξίνπ ρξήζεο.
 χλδεζε- απνζχλδεζε ηεο θάξηαο κε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.
24

 Αλαιπηηθά ζηνηρεία ρξεσζηηθήο.
 Αίηεζε αιιαγήο θάξηαο ιφγσ θζνξάο.


Πξνπιεξσκέλεο θάξηεο
 Φφξηηζε θάξηαο.
 Δθθφξηηζε θάξηαο.
 Γηαρείξηζε alerts θηλήζεσλ.
 Τπφινηπν- θηλήζεηο.
 Μεηαβνιή εκεξήζηνπ νξίνπ ζπλαιιαγψλ.
 Έθδνζε λέαο θάξηαο.
 Δπαλέθδνζε θάξηαο.
 Αθχξσζε θάξηαο.



Γάλεηα
 Αλαιπηηθά ζηνηρεία δαλείνπ.
 Πιεξσκή δαλείνπ.
 Δπαλαιακβαλφκελε εληνιή πιεξσκήο.



Δπηηαγέο
 Πιεξνθφξεζε γηα επηηαγέο πνπ έρσ εθδψζεη.
 Αλάθιεζε- αθχξσζε επηηαγήο.
 Αίηεζε έθδνζεο λένπ θαξλέ.
 Ιζηνξηθφ αξρείν επηηαγψλ.



Υξεκαηηζηήξην
 Δλεκέξσζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ.
 Γηαρείξηζε alerts εθηέιεζεο αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ, θαζεκεξηλή
απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ.
 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, αγνξά-πψιεζε κεηνρψλ.



Πιεξσκέο θαη εκβάζκαηα (κεηαθνξέο ρξεκάησλ)
 ΓΔΚΟ, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηειεπηθνηλσλίεο.
 Έθδνζε εξγνζήκνπ.
 Μαδηθέο πιεξσκέο ζε Διιεληθέο ή μέλεο ηξάπεδεο.
 Δθηέιεζε θαη ηζηνξηθφ κηζζνδνζίαο.
 Πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ζην εμσηεξηθφ κε κεηαθνξά ζε εηδηθφ
ινγαξηαζκφ collection account.
 Μεηαθνξά ρξεκάησλ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.
 Δηδνπνίεζε κέζσ e- mail γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε εκβαζκάησλ.
 Αλαλέσζε αεξφρξνλνπ γηα θαξηνθηλεηή.
 Γσξεέο ζε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο.
 Γπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ππνγξαθψλ γηα έγθξηζε ζπλαιιαγψλ.
 Ιζηνξηθφ πιεξσκψλ θαη εκβαζκάησλ.
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4.2.2

ALPHA BANK

Η Alpha Bank ηδξχζεθε ην 1879 θαη ην 2000 δεκηνπξγήζεθε ην ζεκεξηλφ ηεο φλνκα. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζ‟
έλα πνιχ εχρξεζην πεξηβάιινλ θαη κάιηζηα κε δπλαηφηεηα ηε δσξεάλ κεηαθνξά
θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ αθφκα θαη αλ απηνί αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
ηξάπεδεο. Αλαγλσξίδεηαη σο πξσηνπφξνο ζηελ εηζαγσγή λέσλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ, φπσο ην Alphaline ην 1992 ηνπ πξψηνπ ζηελ Διιάδα ζπζηήκαηνο
ηξαπεδηθήο ηειεμππεξεηήζεσο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ην 1998 γίλεηαη ε αξρή
γηα ην Alpha Web Banking, ην 2000 εγθαηληάδεηαη ην Alpha Bank m- Banking θαη ην
2010 πξνζθέξεη έλα λέν ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ εξγαιείν δηαρεηξίζεσο ησλ
ρξεκαηνξνψλ ην Alpha Global Cash Management.
Η Alpha Bank νλνκάδεη ηελ ππεξεζία ηεο Alpha Web Banking ηελ νπνία δηαρσξίδεη
κεηαμχ ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Γηαζέηεη πνιιέο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγηθφ ηξφπν
επηθνηλσλίαο κε ην ρξήζηε. Η πινήγεζε είλαη αξθεηά εχθνιε θαη ηδηαίηεξα θηιηθή. Οη
παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο είλαη:


Μεηαθνξέο ρξεκάησλ
 Δληφο Alpha bank ζε ινγαξηαζκφ δηθφ ζαο.
 Δληφο Alpha bank ζε ινγαξηαζκφ ηξίηνπ.
 Δληφο Alpha bank ζε ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζην πξνθίι κε
ρξέσζε θάξηαο (cash advance).
 Απνζηνιή εκβάζκαηνο ζε Δπξψ ή άιιν λφκηζκα ζε άιιε ηξάπεδα
εζσηεξηθνχ.
 Απνζηνιή εκβάζκαηνο ζε Δπξψ ή άιιν λφκηζκα ζε άιιε ηξάπεδα
εμσηεξηθνχ.
 Πάγηεο εληνιέο κεηαθνξάο ζηαζεξνχ πνζνχ (ζε Δπξψ) κεηαμχ
ινγαξηαζκψλ ζαο.
 Πάγηεο εληνιέο κεηαθνξάο ζηαζεξνχ πνζνχ (ζε Δπξψ) ζε
ινγαξηαζκνχο ηξίησλ Alpha bank.



Πιεξσκέο νθεηιψλ
 Πιεξσκή ησλ πηζησηηθψλ ζαο θαξηψλ Alpha bank.
 Πιεξσκή ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ Alpha bank ηξίησλ.
 ε πηζησηηθέο θάξηεο εθδφζεσο άιισλ ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ.
 Γαλείσλ Alpha Δπηινγή απνζεθεπκέλα ζην πξνθίι.
 Γαλείσλ Alpha Δπηινγή πνπ δελ αλήθνπλ ζην πξνθίι.
 Γαλείσλ Alpha bank θαηαλαισηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ.
 ε δεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο.
 ε εηαηξείεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.
 ε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
 ε ινηπέο εηαηξείεο.
 Γσξεέο πξνο θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο, επψλπκα ή
αλψλπκα.



Πιεξνθφξεζε
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Λνγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ ζε Δπξψ ή μέλν λφκηζκα.
Δηζεξρφκελεο εληνιέο.
Γάλεηα ζηεγαζηηθά ή ρνξεγεηηθά.
Γάλεηα “Alpha Δπηινγή”.
Κάξηεο Alpha bank.
Γηα ηελ αλαιπηηθή ζέζε θαη απνηίκεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζαο ζηελ
Alpha Finance.
Σνπο επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζαο Ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ.
Σηο πξνζεζκηαθέο ζαο θαηαζέζεηο.
Σελ εηθφλα ησλ Prime θαη Private επελδπηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζαο.
Βηβιηάξηα επηηαγψλ ζαο.
Μεηαθνξέο πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη.
Πάγηεο εληνιέο κεηαθνξψλ πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη.
Πιεξσκέο πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη.
Σν αλψηαην εκεξήζην “φξην κεηαθνξψλ” ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ.
Σν “πξνθίι” ζαο.
Γηα ηελ “θάξηα ζπλδξνκεηή” ζαο ζην Alphaphone banking.

Γηαρείξηζε
Μέζσ ηνπ Alpha web banking κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηνπο θσδηθνχο ζαο ζην
Alpha web banking (δει. ηνλ θσδηθφ ζπλδξνκεηή θαη ηνλ κπζηηθφ θσδηθφ). Σα
πξντφληα ηεο ζπλδξνκήο ζαο είλαη:
 Λνγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ.
 Γάλεηα ζηεγαζηηθά ή ρνξεγεηηθά, “Alpha Δπηιoγή” θαη Alpha 700.
 Κάξηεο Alpha bank.
 Πξνζσπηθνχο επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ.
 Πξνζσπηθέο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο.
 Πξνζσπηθνχο επελδπηηθνχο ινγαξηαζκνχο Prime θαη Private.
 Πξνζσπηθφ ραξηνθπιάθην κεηνρψλ πνπ ηεξείηε ζηελ Alpha Finance.
 Σε ζχληνκε νλνκαζία ησλ πξντφλησλ πνπ έρεηε πξνζζέζεη ζην πξνθίι
ζαο (π.ρ. ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ, θαξηψλ, δαλείσλ, επελδπηηθψλ
πξντφλησλ θαη άιια).
 Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο (αξηζκνχο ηειεθψλσλ, ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε e- mail).
 Σελ ππεξεζία γηα ιήςε κελπκάησλ (κέζσ e- mail ή sms) πνπ αθνξνχλ
ζηελ αλεπηηπρή εθηέιεζε εληνιψλ πνπ έρεηε θαηαρσξήζεη κέζσ ησλ
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ηεο Alpha bank (Alpha web banking, Alphaphone
banking, Alpha mobile banking).
 Σν αλψηαην εκεξήζην “φξην κεηαθνξψλ” ζε κε πξνδεισκέλνπο
ινγαξηαζκνχο.
 Σηο αηηήζεηο ζαο γηα βηβιηάξηα επηηαγψλ.

4.2.2.1 Alphaphone banking



Πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, ηηκέο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο
θαη ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ Αζελψλ.
Δλεκέξσζε γηα:
 Σν ππφινηπν θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ζαο ζε Δπξψ ή
ζπλάιιαγκα.
 Σηο εηζεξρφκελεο εληνιέο ζε Δπξψ ή ζπλάιιαγκα πνπ έρνπλ πηζησζεί
ζην ινγαξηαζκφ ζαο.
 Σν ππφινηπν θαη ηηο θηλήζεηο ησλ θαξηψλ ζαο εθδφζεσο Alpha bank.
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 Σν ππφινηπν θαη ηηο θηλήζεηο ησλ δαλείσλ ζαο “Alpha Δπηινγή” θαη
Alpha 700.
 Σα βηβιηάξηα επηηαγψλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ επηηαγψλ ζαο.








Παξαιαβή κέζσ fax ησλ θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζαο ζε Δπξψ ή
ζπλάιιαγκα (κέζσ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο).
Παξαγγειία βηβιηαξίνπ επηηαγψλ.
Μεηαθνξά πνζψλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ Alpha bank πνπ έρεηε
πξνζζέζεη ζην πξνθίι, δηθψλ ζαο ή ηξίησλ, άκεζα ή ζε επηιεγκέλε
εκεξνκελία.
Μεηαθνξέο πνζψλ ζε ινγαξηαζκνχο Alpha bank πνπ δελ έρεηε πξνζζέζεη ζην
πξνθίι ζαο.
Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ (Δπξψ) άιιεο ηξαπέδεο
εζσηεξηθνχ, πνπ δελ έρεηε δειψζεη ζην πξνθίι ζαο.
Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ άιισλ ηξαπεδψλ
εμσηεξηθνχ, πνπ δελ έρεηε δειψζεη ζην πξνθίι ζαο.
Πιεξσκέο νθεηιψλ ζαο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πνπ αθνξνχλ:
 ε πηζησηηθέο θάξηεο ηδίνπ ή ηξίησλ εθδφζεσο «Alpha bank» (Alpha
Bank Visa, American Express, Alpha Bank MasterCard, θάξηεο
επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο), θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη δάλεηα “Alpha
Δπηινγή” θαη Alpha 700.
 ην Γεκφζην θαη αζθαιηζηηθά ηακεία.
 ε ινγαξηαζκνχο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο.
 ε πηζησηηθέο θάξηεο ηδίσλ ή ηξίησλ εθδφζεσο άιιεο ηξαπέδεο
εζσηεξηθνχ (Diastransfer).
 ε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
 ε ινηπέο εηαηξείεο.




Μεηαβνιή ηνπ κπζηηθνχ ζαο θσδηθνχ (κέζσ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο).
Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ηνπ πξνθίι ζαο.
 Πξνζζήθε, κεηαβνιή δηθαησκάησλ, δηαγξαθή ινγαξηαζκψλ.
 Πξνζζήθε, δηαγξαθή θαξηψλ, δαλείσλ “Alpha Δπηινγή” θαη Alpha 700,
ινγαξηαζκψλ ΔΤΓΑΠ.
 Μεηαβνιή e- mail δηεχζπλζεο θαη αξηζκψλ ηειεθψλσλ ζπλδξνκεηή.
 Δλεξγνπνίεζε ελεκεξψζεσλ κε sms, e- mail γηα αλεπηηπρείο εληνιέο
ζπλδξνκεηψλ.

4.2.2.2 Alpha Mobile Banking
Η Alpha bank πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα εθηεινχλ ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ δηαζέηεη ππνζηήξημε ππεξεζηψλ WAP
θαζψο θαη κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ IOS (I- phone) θαη
Android. Έηζη ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν κπνξείηε:



Να δείηε ηα ππφινηπα, ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ επηηαγψλ
ησλ ηξαπεδηθψλ ζαο ινγαξηαζκψλ.
Να πιεξνθνξεζείηε γηα ηελ ηξέρνπζα νθεηιή, ην δηαζέζηκν ππφινηπν αγνξψλ
θαη ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ησλ
πηζησηηθψλ ζαο θαξηψλ.
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4.3

Να πιεξνθνξεζείηε γηα ηελ νθεηιή, ην δηαζέζηκν ππφινηπν θαη ηηο ηειεπηαίεο
θηλήζεηο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ησλ δαλείσλ ζαο
(Alpha επηινγή, Alpha 700, πξνζσπηθά- θαηαλαισηηθά, ζηεγαζηηθά- ινηπά).
Να κεηαθέξεηε ρξήκαηα κεηαμχ ινγαξηαζκψλ Alpha bank.
Να κεηαθέξεηε ρξήκαηα ζε ινγαξηαζκνχο άιισλ ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ.
Να πιεξψζεηε ηηο νθεηιέο ζαο ζε πηζησηηθέο θάξηεο εθδφζεσο Alpha bank ή
άιισλ ηξαπεδψλ θαη ζε δάλεηα “Alpha επηινγή”, Alpha 700 θαη πξνζσπηθάθαηαλαισηηθά.
Να πιεξψζεηε ινγαξηαζκνχο Γεκνζίνπ- ηακείσλ, ηειεθσλίαο θαη internet,
αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, εηαηξηψλ ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ινηπέο εηαηξίεο.
Να αλαδεηήζεηε θαηαρσξεκέλεο εληνιέο πιεξσκήο θαη κεηαθνξέο.
Να δηαρεηξηζηείηε ην πξνθίι ζαο.
Αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο ATM θαη θαηαζηεκάησλ ζε ράξηεο κε απεηθφληζε θαη
νδεγίεο δηαδξνκήο.
Πιεξνθφξεζε γηα επηηφθηα, ηηκέο ακνηβαίσλ, δειηίν ζπλαιιάγκαηνο.
Τπνινγηζκφο IBAN θαη απνζηνιή IBAN κε sms.
Άκεζε ζχλδεζε κε εθπξφζσπν γηα ζπλαιιαγέο θαη ηειεθσληθή εμππεξέηεζε.

Νομοθετικό πλαίσιο

Η παγθφζκηα δηάζηαζε ηνπ internet επηβάιεη νπνηαδήπνηε εκπνξηθή θαη επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε απηφ λα εμεηάδεηαη απφ ην πξίζκα ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο.
Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην
ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο παξνρήο ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ (Γηαλλφπνπινο Γ., 2003). Οη βαζηθνί ηνκείο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ην internet
banking είλαη:



4.3.1

Η λνκνζεζία γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία.
Η λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.
Η λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Σραπεζική νομοθεσία

πσο φιεο νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο έηζη θαη ην internet banking, σο παξνρή
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θπξίσο πξνο θαηαλαισηέο, ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ησλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα. Δπνκέλσο ηζρχεη ε λνκνζεζία γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα,
πνπ ζπλνςίδεηαη:




ηελ επνπηεία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο.
ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο.
ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.

Οη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη ειεθηξνληθά δηέπνληαη απφ ηελ νδεγία 2000/31
(νδεγία γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην), ε νπνία εηζάγεη ηελ αξρή ηνπ «θξάηνπο
πξνέιεπζεο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηφπνο «εγθαηάζηαζεο εηαηξείαο πνπ παξέρεη
ππεξεζίεο κέζσ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ internet», δε βξίζθεηαη εθεί πνπ είλαη ε ηερλνινγία
πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ελ ιφγσ δηεχζπλζε νχηε εθεί πνπ παξέρεηαη πξφζβαζε ζηελ ελ
ιφγσ δηεχζπλζε, αιιά εθεί πνπ αζθεί ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.
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πλεπψο νη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα ειεθηξνληθά απφ
ηξάπεδα πνπ εδξεχεη ζηε ρψξα καο ππφθεηηαη ζηελ θείκελε ειιεληθή θαη θνηλνηηθή
ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή λνκνζεζία. Γειαδή σο πξνο ην ζθέινο ηεο
ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο ηζρχεη ν Ν. 2076/92 γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά θαη πηζησηηθά
ηδξχκαηα φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη φιεο νη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζεο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ.
Έηζη νη πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ internet banking. ζν αθνξά ην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ ηζρχεη ν Ν. 2396/96 κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθαλ ζηελ εζσηεξηθή
λνκνζεζία νη νδεγίεο 93/22 ΔΟΚ, γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ
θηλεηψλ αμηψλ. Δπηπιένλ ν 93/6 ΔΟΚ γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
ην πιαίζην ηεο γεληθήο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο, πνπ δηέπεη θαη ην internet banking, ε
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2331/95, πνπ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Γηαλλφπνπινο Γ., 2003)
4.3.2

Θεσμικό πλαίσιο

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πιεξσκψλ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην internet
banking, νξίδεηαη απφ ηελ νδεγία 98/26, κε ηελ νπνία έρεη ήδε πξνζαξκνζηεί ην
ειιεληθφ δίθαην κε ην Ν. 2789/2000. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο
πιεξσκέο θαζνξίδεηαη πιένλ απφ ηελ νδεγία 97/5 γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο
πηζηψζεσλ κέρξη 50.000 επξψ. χκθσλα κε ηελ νδεγία απηή, ηζρχεη:






Γηα ηελ εθηέιεζε εληνιήο επζχλεηαη ε ηξάπεδα ηνπ εληνιέα.
Θεζπίδεηαη ππνρξέσζε γηα ηελ αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ πξηλ θαη
κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο.
Η εληνιή πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ.
Πξνβιέπεηαη εηδηθή απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο.
Πξνβιέπνληαη εηδηθέο δεζκεχζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηα έμνδα.

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Ν. 2560/2001 ζρεηηθά κε ηηο
δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ, πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ησλ εμφδσλ πνπ
επηβάιινληαη θαη επζπγξακκίδεη ην χςνο ηνπο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο εληφο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
ηελ Διιάδα ξεηή αλαθνξά ζην internet banking ππάξρεη κε ηελ πξάμε ζπκβνπιίνπ
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 50/31-07-2002: «θαζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ
πιεξσκψλ», ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη άζθεζε επίβιεςεο απφ ηελ ηξάπεδα ηεο
Διιάδνο θαη ζηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο θαη ζηα ππνζηεξηθηηθά πξντφληα ησλ
ζπζηεκάησλ πιεξσκήο.
Η Διιεληθή λνκνζεζία, γηα ηε δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ internet
banking, ζπκπιεξψλεηαη απφ ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 150/01 γηα ηηο ειεθηξνληθέο
ππνγξαθέο πνπ ελαξκφληζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ νδεγία 99/39. Γηα ηελ
πεξίπησζε δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ κε ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ηζρχεη ν Ν.
3148/2003.
4.3.3

Προστασία του καταναλωτή

Οη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλεο κε ην Ν. 2251/94 πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. Οη
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δίλεη ην άξζξν 4 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ πνπ ελζσκαηψλεη
ηελ νδεγία 97/7 γηα ηηο εμ‟ απνζηάζεσο ζπκβάζεηο. πλνπηηθά ε δηάηαμε αλαθέξεη :
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Τπνρξέσζε γηα αλαθνίλσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ιεπηνκεξή
πεξηγξαθή
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηηκήο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ
πξνζθεξνκέλνπ αγαζνχ.
Αθπξφηεηα ππέξ ηνπ θαηαλαισηή.
Τπνρξέσζε πεξηγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο ηνπ θαηαλαισηή.
Τπνρξέσζε πεξηγξαθήο ηεο δηάξθεηαο ηπρφλ πξνζθνξψλ θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο.

Γηα ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηζρχεη πιένλ ε νδεγία 2002/65
«ζρεηηθά κε ηελ εμ‟ απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο
θαηαλαισηέο». Η νδεγία απηή απνδίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή ζε «θάζε
πξφζσπν ην νπνίν ζην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ εμ‟ απνζηάζεσο ελεξγεί γηα ζθνπνχο
εθηφο ηνπ πεδίνπ ηεο εκπνξηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο». Η παξαπάλσ
νδεγία πξνβιέπεη:




Τπνρξέσζε γηα ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηή πξηλ θαη κεηά ηελ
θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ ππεξεζία ηεο ζχκβαζεο θαη ηα κέζα
απνθαηάζηαζεο.
Τπνρξέσζε γηα αλαθνίλσζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ ζε ραξηί ή άιιν ζηαζεξφ
κέζν.
Γηθαίσκα ππαλαρψξεζεο εληφο 14 εκεξψλ, εθηφο απφ:





Σηο ππεξεζίεο κε δηαθπκάλζεηο ηηκψλ, φπσο ην ζπλάιιαγκα.
Σηο βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο, φπσο αζθάιηζηξα γηα ηαμίδηα.
Σηο ζπκβάζεηο ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε.
Σηο ζπκβάζεηο αζθαιηζηεξίσλ δσήο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη
δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο εληφο 30 εκεξψλ (νδεγία 90/619).
 Γπλαηφηεηα αθχξσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθή θάξηα.


Πξφβιεςε κέηξσλ γηα ηηο κε αηηεζείζεο ππεξεζίεο θαη ηελ απηνθφιιεηε
επηθνηλσλία φπσο κε αλεπηζχκεηα ειεθηξνληθά κελχκαηα.

Οη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο έρνπλ αλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε λα απνθιείεηαη
ζπκβαηηθή παξαίηεζε απφ ηα παξερφκελα δηθαηψκαηα. Δμ αηηίαο ησλ παξαπάλσ νη
νξγαληζκνί εθαξκνζηέο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, είηε ζηελ αξρηθή ηζηνζειίδα είηε κέζσ ζπλδέζκσλ ζε άιιε
ζειίδα. Η απεηθφληζε απεπζείαο ή θαηά παξαπνκπή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ πξέπεη λα
ππάξρεη θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη server ηξίηνπ ή αλ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζπλδέζκνπο πξνο
ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο.
4.3.4

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ internet banking πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηζρχνπλ νη:




Ν. 2472/97 πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Ν. 2772/99 πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ
ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα.
Η νδεγία 2002/58 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο
επηθνηλσλίεο.
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Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην internet banking απνθηά ε απαγφξεπζε λα δηαβηβάδνληαη
δεδνκέλα ζε ηξίηεο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δελ παξέρνπλ
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδα πξνζηαζίαο. Η δηαβίβαζε πξνο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο
Έλσζεο επηηξέπεηαη κφλν έπεηηα απφ άδεηα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ε νπνία ρνξεγείηαη κφλν αλ ε Αξρή θξίλεη φηη ην παξερφκελν
επίπεδν πξνζηαζίαο ζηελ Σξίηε ρψξα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Σν πξφβιεκα είλαη αξθεηά
ζνβαξφ αθνχ ζην internet θάζε κεηάδνζε δεδνκέλσλ είλαη δηαζπλνξηαθή, ελψ αθφκε
θαη ζηε κεηάδνζε εληφο ησλ ζπλφξσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη πηζαλφ ηα δεδνκέλα
λα δηέιζνπλ απφ ηξίηεο ρψξεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί
θαιππηφκελε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 26 ηεο νδεγίαο 95/46, δειαδή:



ηαλ ε δηαβίβαζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ
πξνζψπνπ ην νπνίν αθνξνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο.
ηαλ ε δηαβίβαζε είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπλνκνιφγεζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ
ησλ ίδησλ πξνζψπσλ.

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ εμαηξέζεηο ε δηαβίβαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά
παξέθθιηζε θαη πξνο ηξίηε ρψξα πνπ δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
πξνζηαζίαο.

4.4

Απειλές και κίνδυνοι στο e- banking

ηελ Διιάδα, ν θιάδνο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ν νπνίνο αθνξά
ζε πξνζθνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ
κέζσ ΑΣΜ, internet θαη ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ, αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, αλ θαη
ππάξρεη αθφκε δηζηαθηηθφηεηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο, θπξίσο ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο
θαηαλφεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ηεο έιιεηςεο απνιχηνπο αζθάιεηαο ησλ
ζπλαιιαγψλ, πνπ δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο εμ απνζηάζεσο.
Η αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο αθελφο εγείξεη θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ ηερλνινγία, αθεηέξνπ εληείλεη πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο ησλ ηξαπεδψλ, φπσο ν
ιεηηνπξγηθφο, ν νπνίνο κπνξεί λα απμεζεί αλ νη ηξάπεδεο δελ αλαβαζκίζνπλ ζπζηήκαηα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ν λνκηθφο θίλδπλνο, πνπ
πεγάδεη απφ ηηο δπζρέξεηεο ζηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ
θπβεξλνρψξν. (ηλαληψηε- Μαξνχδε Α. & Φαξζαξψηαο Ι., 2005)
Δίλαη γεγνλφο φηη ην internet banking παξφιν πνπ αλακθηζβήηεηα παξνπζηάδεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο φζν θαη γηα ηελ ηξάπεδα, έρεη θαη αξθεηά
κεηνλεθηήκαηα. Έλα θξίζηκν θαη πνιπζπδεηεκέλν κεηνλέθηεκα πνπ απνηειεί θίλδπλν
είλαη ε έιιεηςε απφδεημεο θαη ππνγξαθήο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ
ζπλαιιαγψλ θαζψο έηζη δελ ππάξρεη κεγάιε αζθάιεηα. Σν ζέκα ηεο αζθάιεηαο είλαη
ηεξάζηην θαη αξθεηνί πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα δχζπηζηνη σο πξνο
ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο κέζσ δηαδηθηχνπ θαζψο δελ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξα πξνζηαηεπκέλνη.
Δπηπιένλ, θίλδπλν ζε ηερληθφ επίπεδν απνηειεί ε απνηπρία δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ,
ιάζε θαηά ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ, ειιηπή λνκηθά έγγξαθα, κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε
ζε ινγαξηαζκνχο πειαηψλ θαη ζρεηηθέο αληηδηθίεο κε ηνπο ρξήζηεο. Δπηπξνζζέησο, κε
ην internet banking είλαη κεγαιχηεξε ε εμάξηεζε απφ παγθφζκηα νινθιεξσκέλα
ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα θαη απηφ α[απνηειεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα, επεηδή ζπκβάιιεη
ζηελ αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ. Σέινο, ε αλάπηπμε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εζσθιείεη θηλδχλνπο γηα απάηε, επεηδή ε αζθάιεηα πνπ
παξέρεη ην ζχζηεκα δε ζεσξείηε αθφκε πιήξσο εμαζθαιηζκέλε. Αλ θαη νη ειεθηξνληθέο
επηζέζεηο δελ απνηεινχλ λέν θαηλφκελν, ε ζπρλφηεηά ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα
απμάλεηαη, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο online ππεξεζίεο.
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ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν πξηλ αλαθεξζνχλ νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, λα αλαθεξζνχλ θαη πνηέο
είλαη νη απεηιέο θαη πνηνί νη θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ηνπ e- banking:
4.4.1

Sniffers

Έλα sniffer είλαη έλα πξφγξακκα ή κηα ζπζθεπή πνπ παξαθνινπζεί θξπθά ηελ θίλεζε
ελφο δηθηχνπ κε ζθνπφ λα αξπάμεη θάζε πιεξνθνξία πνπ ηαμηδεχεη ζε απηφ.
Οπζηαζηηθά νη sniffers είλαη ηερλνινγία ππνθινπήο δεδνκέλσλ. Λεηηνπξγνχλ επεηδή ην
Ethernet θαηαζθεπάζηεθε γχξσ απφ ηελ αξρή ηνπ sharing. Η πιεηνςεθία ησλ δηθηχσλ
ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία εθπνκπήο φπνπ ηα κελχκαηα απφ έλαλ ππνινγηζηή κπνξνχλ
λα δηαβαζηνχλ απφ άιιν ππνινγηζηή ζε απηφ ην δίθηπν. Πξαθηηθά φινη νη ππφινηπνη
ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ αγλννχλ ην κήλπκα πιελ απηνχ πνπ είλαη ν παξαιήπηεο ηνπ.
Χζηφζν ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ψζηε λα δέρνληαη κελχκαηα αθφκα
θαη αλ δελ είλαη γη‟ απηνχο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο sniffer. (Mitnick K., 2003)
4.4.2

Key Loggers

To key loggers (θαηαγξαθή πιεθηξνινγήζεσλ) ζπκβαίλεη φηαλ θαηαγξάθνληαη νη
πιεθηξνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε, ρσξίο ν ίδηνο λα ην μέξεη ή λα ην επηηξέπεη.
Υξεζηκνπνηείηαη απφ επηηήδεηνπο γηα ηελ θινπή ζηνηρείσλ πηζησηηθήο θάξηαο,
ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πξνζσπηθψλ θσδηθψλ θαη απνηειεί ζνβαξή απεηιεί γηα ηε
δηαξξνή πξνζσπηθψλ αιιά θαη εηαηξηθψλ ζηνηρείσλ. Η θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε
ησλ πιεθηξνινγήζεσλ γίλεηαη απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ (hardware), ην νπνίν είλαη εχθνιν
λα εγθαηαζηαζεί θαη ηαπηφρξνλα δχζθνιν λα εληνπηζζεί. Σα Key Loggers θαηαγξάθνπλ
θαη απνζεθεχνπλ ηηο πιεθηξνινγήζεηο θαη ηα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ζε εηδηθφ αξρείν ην
νπνίν θαη απνζηέιινπλ κέζσ internet ζε απηφλ πνπ θαηαζθνπεχεη ην ρξήζηε. (Αγγέιεο
Β., 2005)
4.4.3

Δούρειοι Ίπποι (Trojan Horse)

Έλαο δνχξεηνο ίππνο είλαη έλα θαηλνκεληθά ρξήζηκν πξφγξακκα γηα ηνλ ππνινγηζηή
πνπ πεξηέρεη θακνπθιαξηζκέλεο εληνιέο, νη νπνίεο φηαλ εθηειεζηνχλ δεκηνπξγνχλ
αζέκηηεο ή βιαπηηθέο δξάζεηο (φπσο θαηαζηξνθή αξρείσλ). Γηαδίδνληαη φηαλ νη
ρξήζηεο αλνίμνπλ έλα πξφγξακκα επεηδή ιαλζαζκέλα θαηαιαβαίλνπλ φηη έξρεηαη απφ
λφκηκε πεγή. Οη δνχξεηνη ίππνη δε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ παλνκνηφηππα
αληίγξαθα απηφκαηα. Η εγθαηάζηαζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ή απφ εηζβνιείο
πνπ έρνπλ απνθηήζεη κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή κε θάπνην ηξφπν.
Οη δνχξεηνη ίππνη κπνξνχλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο πνπ
ηνπο εγθαηέζηεζε, φπσο: (www.microsoft.com)






4.4.4

Γηαγξαθή αξρείσλ, πνπ κπνξεί θαη ν ρξήζηεο λα δηαγξάςεη.
Μεηάδνζε νπνηνπδήπνηε αξρείνπ ζηνλ εηζβνιέα, πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη ν
ρξήζηεο.
Αιιαγή αξρείσλ πνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα κεηαβάιιεη.
Δγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε ηνπ ππνινγηζηή
πνπ παξέρνπλ κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζην δίθηπν.
Δγθαηάζηαζε ηψλ.
Δγθαηάζηαζε άιισλ δνχξεησλ ίππσλ.
Phishing

Σν phishing είλαη ε απνζηνιή e- mail ζε ρξήζηε, πξνζπνηνχκελν φηη πξνέξρεηαη απφ
κηα λφκηκε επηρείξεζε, θπξίσο ηξάπεδα, κε ζθνπφ λα εμαπαηήζεη ην ρξήζηε θαη λα
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πάξεη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θινπή ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ.
Σν e- mail πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα επηζθεθζεί έλα web site φπνπ ηνπ δεηείηαη λα
ελεκεξψζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο, φπσο θσδηθνχο θαη αξηζκνχο
πηζησηηθψλ θαξηψλ. Σν web site σζηφζν είλαη πιαζηφ θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ
λα θιέςεη ηε δεηνχκελε πιεξνθνξία. (Μαπξνγηάλλεο Γ., 2003)
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο phishing:




Vishing: ε απηή ηελ εθδνρή ηνπ phishing, γηα λα πεηζηεί επθνιφηεξα ξν ζχκα,
ηνπ δίλεηαη ηειεθσληθψο αξηζκφο εμππεξέηεζεο ή ηνπ δεηείηαη ην δηθφ ηνπ
ηειέθσλν ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπ νη ππνηηζέκελνη
εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο. Η πξαθηηθή απηή ζηεξίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο Voip
πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν.
Social Networking Phishing: Αληιψληαο πιεξνθνξίεο θαη πνιιά πξνζσπηθά
δεδνκέλα απφ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο,
νη απαηεψλεο ζηέιλνπλ εμαηνκηθεπκέλα κελχκαηα. ε παιαηφηεξν πείξακα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ην 70% φζσλ έιαβαλ ην
εμαηνκηθεπκέλν παξαπιαλεηηθφ κήλπκα πάηεζε ην ζχλδεζκν πνπ πεξηέρεηαη ζε
απηφ θαη ζπκπιήξσζε ηα ζηνηρεία ηνπ ζην εηθνληθφ site. Οη ζπλεζέζηεξεο
κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζέζεηο phishing κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν πεξηιακβάλνπλ:
 Υξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ κνηάδεη λα έρεη ζηαιεί απφ
έκπηζηε πεγή.
 Υξήζε αληηγξάθσλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηα νπνία έρνπλ γίλεη
αιιαγέο ζε πεξηερφκελα URLs θαη hyperlinks.
 Υξήζε HTML ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηα νπνία έρνπλ γίλεη
αιιαγέο ζε πεξηερφκελα URLs θαη hyperlinks.
 Υξήζε ηψλ (viruses) θαη ζθνπιεθηψλ (worms) ζπλεκκέλσλ ζε
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία.
 Υξήζε anti- spam εξγαιείσλ.
 Υξήζε εμαηνκηθεπκέλεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
 Υξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κε ηξνπνπνηεκέλε έλδεημε
απνζηνιέα ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζε Open Mail Relays δηαθνκηζηψλ γηα
ηελ απφθξπςε ηεο πξνέιεπζεο ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.

4.4.5

Pharming

Καζψο νη ρξήζηεο θαη νη νξγαληζκνί είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί ζηηο
επηζέζεηο phishing, νη απαηεψλεο πξνρψξεζαλ έλα βήκα παξαπάλσ. Η λέα ηάζε ζηελ
ειεθηξνληθή ππνθινπή θσδηθψλ νλνκάδεηαη pharming. Σν Pharming είλαη κηα κνξθή
απάηεο ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο (domain name) πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα
πηζηεχνπλ νη ρξήζηεο, φηη βξίζθνληαη ζε κηα γλήζηα ηζηνζειίδα κε ην ζσζηφ URL.
Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ παξαπεκθζεί ζε κηα ςεχηηθε.
Οη βαζηθέο δηαθνξέο ηνπ Pharming απφ ην Phishing είλαη δχν: (Μαπξνγηάλλεο Γ., 2003)



Η επίζεζε κπνξεί λα γίλεη καδηθά ζε πνιινχο ρξήζηεο θαη „φρη κεκνλσκέλα ζε
θάζε ρξήζηε.
Η κεηαθίλεζε ζε Pharming γίλεηαη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ηνπ ρξήζηε (φπσο
επηινγή link απφ e- mail).

Οη ηξφπνη δξάζεο ησλ απαηεψλσλ είλαη νη αθφινπζνη:
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 Απνζηνιή ηψλ κέζσ e- mail: Οη ηνί απηνί (φπσο Banker Trojan)
αληηθαζηζηνχλ ηα ηνπηθά host αξρεία ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κε
άιια. Σα host αξρεία κεηαηξέπνπλ ηα URLs ζε αξηζκεηηθέο
ζπκβνινζεηξέο πνπ είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνλ ππνινγηζηή. Έλαο
ππνινγηζηήο κε αιιαγκέλα host αξρεία ζα κεηαβεί ζε ιαζεκέλν site
αθφκα θαη αλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ην ζσζηφ URLs.
 Παξαπνίεζε DNS: Η θπξηφηεξε απεηιή ηνπ pharming είλαη ε
παξαπνίεζε DNS (Domain Name System) ελφο εηαηξηθνχ site. Απηφ έρεη
σο απνηέιεζκα ηε κεηάβαζε κεγάινπ αξηζκνχ ζε site ρσξίο θαλ λα ην
αληηιακβάλνληαη.
4.4.6

Κοινωνική μηχανική (Social Engineering)

Η θνηλσληθή κεραληθή νξίδεηαη σο έλα κε ηερληθφ είδνο παξάλνκεο εηζβνιήο πνπ
βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη ζπρλά πεξηιακβάλεη θφιπα ηα νπνία
σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαξγήζνπλ ηηο νξηδφκελεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο.
ελάξηα θνηλσληθήο κεραληθήο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα
ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ θνηλσληθνχ κεραληθνχ κε ην ρξήζηε φπνπ ν πξψηνο
πξνζπνηείηαη φηη είλαη κέινο ηεο νκάδαο IT πνπ ρξεηάδεηαη ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο
ηνπ ρξήζηε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. (Αγγέιεο Β., 2005)
4.4.7

Fake Banks

Ιδηαίηεξα δηαδεδνκέλε είλαη ε ρξήζε ςεπδψλ ηξαπεδηθψλ sites (Fake Banks). ηελ
πεξίπησζε απηή νη εηζβνιείο δεκηνπξγνχλ sites παλνκνηφηππα κε απηά ησλ λφκηκσλ
ηξαπεδψλ κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ή αθφκα θαη λέα sites πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη
ειεθηξνληθέο ηξάπεδεο. Αξθεηνί είλαη νη ρξήζηεο πνπ εμαπαηψληαη θαη δηελεξγνχλ
εηθνληθέο ζπλαιιαγέο ρσξίο θακία ππφζηαζε δίλνληαο έηζη θσδηθνχο, αξηζκνχο
ινγαξηαζκψλ θαη θαξηψλ ελ αγλνία ηνπο.
4.4.8 Ηλεκτρονικές επιθέσεις


Αγγιηθή ηξάπεδα Barklays Bank, έηνο 2000
Έλα ειάηησκα ζην ινγηζκηθφ (software) ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Αγγιηθήο ηξάπεδαο
επέηξεπε ζηνπο πειάηεο ηεο λα βιέπνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ινγαξηαζκψλ
ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ. Φπζηθά κφιηο ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα αλαθάιπςε ην
πξφβιεκα θιείδσζε ην ζχζηεκα.



Οιιαλδηθή πνιπεζληθή ηξάπεδα ABN AMRO, έηνο 2000
Αλαθαιχθζεθε πσο επίδνμνη “ράθεξο” έζηειλαλ ζηνπο πειάηεο ηεο ηξάπεδαο
κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ππνηίζεηαη φηη πξνεξρφηαλ απφ ηελ
ηξάπεδα θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαζηζηνχζαλ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ
θαθφβνπια πξνγξάκκαηα. Απηά ηα πξνγξάκκαηα ππέθιεπηαλ πξνζσπηθνχο
θσδηθνχο ησλ πειαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηηήδεηνη κεηέθεξαλ ρξήκαηα ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπο. Η ηξάπεδα δηέλεηκε θαηλνχξηεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο.



Δηαηξία πιεξνθνξηθήο Contour Software, έηνο 2000
Μηα εηαηξία κε βάζε ηελ Καιηθφξληα, ε νπνία αλαπηχζζεη ινγηζκηθφ
επεμεξγαζίαο γηα ππνζήθεο δαλείσλ (θαη πξνκεζεχεη ηξαπεδηθά ηδξχκαηα),
δηαπίζησζε έλα πξφβιεκα ζηα πξνγξάκκαηά ηεο, ηα νπνία απνθάιππηαλ
πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν γηα ηε δαλεηνιεπηηθή θαηάζηαζε 700 πεξίπνπ
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Ακεξηθαλψλ. Αληηπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ραξαθηήξηζε ην ζπκβάλ ζπάλην θαη
θαηεγφξεζε έλαλ πξψελ εξγαδφκελν ηεο εηαηξίαο, φηη απελεξγνπνίεζε ηηο
ξπζκίζεηο αζθαιείαο.


Υξεκαηηζηεξηαθή εηαηξία Charles Schwab, έηνο 2000
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο εηαηξίαο έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε “ράθεξο” λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ ηεο. Μάιηζηα νη
επηηήδεηνη κπνξνχζαλ λα θάλνπλ αγνξαπσιεζία κεηνρψλ απφ ινγαξηαζκνχο
πειαηψλ πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλνη εθείλε ηε ζηηγκή ζην ζχζηεκα.



Σξάπεδεο Nara Bank, Western Union, Central National Bank- Waco, έηνο 2001
Ακεξηθαλνί εηζαγγειείο θαηεγφξεζαλ δχν Ρψζνπο γηα ειεθηξνληθά εγθιήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαλ κε κηα ζεηξά επηζέζεσλ ζε δίθηπα ηξαπεδψλ θαη άιισλ
εηαηξηψλ, νη νπνίνη εηζέβαιαλ ζηα ζπζηήκαηα θαη ππέθιεςαλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο. Αξγφηεξα, εκθαλίδνληαλ ζηηο ηξάπεδεο σο εμεηδηθεπκέλνη
ζχκβνπινη αζθαιείαο θαη πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα λα δηνξζσζνχλ
ηα πξνβιήκαηα.(Mitnick K., 2003)

Η Ακεξηθαληθή εηαηξία Federal Deposit Insurance Corporation ην 2008 ζε κία έθζεζε
ηερλνινγίαο παξνπζίαζε πεξηζηαηηθά πνπ θαηαξηίδνληαη απφ χπνπηε δξαζηεξηφηεηα
θαη ππάξρνπλ ζε αξρείν απφ ηηο ηξάπεδεο ηξηκεληαία. Απαξηζκεί 536 πεξηπηψζεηο
εηζβνιήο ζηνλ ππνινγηζηή, κε κέζε απψιεηα, αλά πεξηζηαηηθφ, 30.000 δνιάξηα. Απηφ
ππνινγίδεηαη ζρεδφλ ζε 16.000.000 δνιάξηα δεκηέο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2007.
Οη εηζβνιέο ππνινγηζηψλ απμήζεθαλ θαηά 150% κεηαμχ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ
2007 θαη ηνπ δεχηεξνπ. ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ, ε πεγή ηεο εηζβνιήο είλαη
άγλσζηε, αιιά απηφ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο online ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο.
(en.wikipedia.org)
Καηαθφξπθε άλνδν ζεκεηψλνπλ νη ειεθηξνληθέο επηζέζεηο ζε εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο
ην δηάζηεκα 2006-2009. Η άλνδνο ησλ επηζέζεσλ έρεη θαη πνηνηηθφ ραξαθηήξα θαζψο
κεγάιε αχμεζε εκθαλίδνπλ πέξαλ απφ ηηο εμσηεξηθέο (αληαγσληζηέο, θαθφβνπινη ηξίηνη
θαη άιινη) θαη νη “εζσηεξηθέο” επηζέζεηο, επηζέζεηο δειαδή πνπ δέρνληαη νη επηρεηξήζεηο
απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. Η αλάπηπμε ελφο κεραληζκνχ απνηξνπήο
ειεθηξνληθψλ επηζέζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο πιένλ πξσηνπφξεο/ ηζρπξά
αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο θάζε θιάδνπ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Απηφ έκκεζα απνδεηθλχεη φηη πέξαλ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο/ ππεξεζίαο πνπ
πξνζθέξνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία απνηειεί θαη
ε πξνάζπηζε/ πξνζηαζία- νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο (εηαηξηθά ζέκαηα). Ο
θίλδπλνο γηα ηε δηαξξνή/ θινπή ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ
ή ηελ ππεξεζία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο φρη κφλν είλαη
ξεαιηζηηθφο, αιιά φπσο απνδεηθλχνπλ θαη νη πξφζθαηεο έξεπλεο εμίζνπ ζεκαληηθφο κε
ηηο εμσηεξηθέο επηζέζεηο. Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο απνηξνπήο ειεθηξνληθψλ επηζέζεσλ ην νπνίν απαξηίδεηαη ηφζν απφ
ηερληθά κέζα φζν θαη απφ έλα λνκηθφ πιέγκα αλάιεςεο θαη απφδνζεο επζπλψλ
απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηνπ εηαηξηθνχ απνξξήηνπ.
(www.itlawyers.gr)
χκθσλα κε ηελ έξεπλα Kaspersky Consumer Security Risks, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
απφ ηελ B2B International ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Kaspersky Lab, ην 2013, πεξίπνπ ην
38% ησλ Δπξσπαίσλ ρξεζηψλ είρε ιάβεη πιαζηά e- mails πνπ ηζρπξίδνληαλ φηη
πξνέξρνληαη απφ ηξάπεδεο, αιιά απνδείρζεθαλ πιαζηά. Σν 11% ησλ εξσηεζέλησλ
αλέθεξε χπνπηα κελχκαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη είραλ ζηαιεί εθ κέξνπο ελφο
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Οη απαηεψλεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ςεχηηθεο
εηδνπνηήζεηο απφ ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα μεγειάζνπλ ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα ηνπο
παξαδψζνπλ ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ κε
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ηνλ ηξφπν απηφ πξφζβαζε θαη ζηα ρξήκαηά ηνπο. Οη ππεξεζίεο online ζπλαιιαγψλ
(e- banking, ζπζηήκαηα e- payment θαη ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα) απνηεινχλ πιένλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα πνιινχο ρξήζηεο. Οη επηζέζεηο
phishing ζπρλά θαηαιήγνπλ λα είλαη επηηπρείο, πεξίπνπ ην 3% ησλ εξσηεζέλησλ
αλέθεξε φηη είρε ράζεη ηα ρξήκαηά ηνπ απφ ςεθηαθνχο εγθιεκαηίεο. ηαηηζηηθά, απηφ
είλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ, αιιά φηαλ ηφζνη πνιινί ρξήζηεο δέρνληαη επίζεζε
θάζε ρξφλν, αθφκε θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ επηηπρίαο κεηαθξάδεηαη ζε πνιιά ιεθηά.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα γηα ηελ εμέιημε ησλ επηζέζεσλ phishing (The Evolution of
Phishing Attacks 2011-2013), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Kaspersky Lab ην 2013
ζηνπο ρξήζηεο ηεο cloud ππεξεζίαο Kaspersky Security Network, ην 21% ησλ
επηζέζεσλ phishing πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα Απξίιηνο- Μάηνο 20122013, ζπκπεξηιάκβαλε ςεχηηθεο ζειίδεο ηξαπεδψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
νξγαληζκψλ. ε απφιπηνπο αξηζκνχο, απηφ ζεκαίλεη φηη κέζα ζε κφιηο έλα ρξφλν
7.500.000 ρξήζηεο παγθνζκίσο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο επηζέζεηο phishing.
(www.computer-engineers.gr)

4.5

Ασφάλεια και τρόποι προστασίας στο e- banking

Η δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί πξσηαξρηθφ
ζηφρν γηα θάζε ηξάπεδα θαη νη επελδχζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππήξμαλ θαη ζπλερίδνπλ
λα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Η αζθαιήο δηαδηθαζία ζπλαιιαγψλ είλαη αξθεηά πνιχπινθν
ζέκα θαη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αζθαιψλ γξακκψλ, ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη
πηζηνπνηεκέλσλ δηαθνκηζηψλ. Χζηφζν, παξάιιεια παξαηεξείηαη κηα δηζηαθηηθφηεηα
απφ πιεπξάο θνηλήο γλψκεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, κε θχξηα αηηία
ηελ άγλνηα ζε ζέκαηα αζθαιείαο. Σν ζίγνπξν είλαη πσο, γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο θαη
λα αληηκεησπηζηνχλ νπνηεζδήπνηε πηζαλέο απεηιέο, ε ζπλεξγαζία ηξαπεδψλ θαη
ρξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε. Η αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηηο ηξάπεδεο επεηδή
κέζσ internet banking εθηεινχληαη ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ζπρλά γίλνληαη ζηφρνο
γηα απάηε. Δπίζεο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θξνληίδνπλ λα κελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα
ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε ην θνηλφ λα ην εκπηζηεπζεί θαη λα πηνζεηήζεη απηφ
ην ελαιιαθηηθφ θαλάιη δηαλνκήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. πλήζε εξσηήκαηα πνπ
δηαηππψλνπλ νη πειάηεο γχξσ απφ ηελ αζθάιεηα ηνπ e- banking είλαη: (Μαπξνγηάλλεο
Γ., 2003)




Πψο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη απζεληηθή ε ηζηνζειίδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηξάπεδαο (δηεχζπλζε IP) θαη δε ζα παξαπιαλεζεί ν ρξήζηεο απφ θάπνηα
ςεχηηθε;
Μπνξεί θάπνηνο θαθφβνπινο λα απνζπάζεη ην user ID ή password θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ ηξάπεδα;
Δίλαη δπλαηφλ λα δηαξξεχζνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα φπσο νλφκαηα,
ηειέθσλα, αξηζκνί ινγαξηαζκψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε βάξνο ηνπο;

Χζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε παξφκνηα πεξίπησζε ε επηινγή θαη ρξήζε ησλ
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ έρεη ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή επίδνμσλ απαηεψλσλ, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά κεζφδσλ κε ζθνπφ λα απνζπάζνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ
ρξεζηψλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ παξάλνκα θέξδε εηο βάξνο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά
θαη εηο βάξνο ησλ αλππνςίαζησλ πειαηψλ. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα θξνχζκαηα
απηά, νη ηξάπεδεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο πηνζεηνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε
δηαηήξεζε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ. Γεληθά, νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζηηο
νηθνλνκηθήο θχζεο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα έρνπλ νπσζδήπνηε ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:

37







Σελ εκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality) ησλ δεδνκέλσλ: Ο ρξήζηεο πνπ
ζπλαιιάζζεηαη ειεθηξνληθά απαηηεί ηα δεδνκέλα πνπ ζηέιλεη λα κε κπνξνχλ λα
απνθαιπθζνχλ ή λα δηαηεζνχλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα γη‟ απηφ άηνκα.
Σελ αθεξαηφηεηα (integrity) ηεο ζπλαιιαγήο: Σα δεδνκέλα δε ζα πξέπεη λα είλαη
δπλαηφλ λα αιινησζνχλ θαηά ηε κεηάδνζή ηνπο. Ο παξαιήπηεο ζα πξέπεη λα
ηα ιάβεη φπσο αθξηβψο ν απνζηνιέαο ηα έζηεηιε θαη λα είλαη ζίγνπξνο φηη ηα
δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη είλαη απηά πνπ ν απνζηνιέαο έρεη ζηείιεη.
Σελ απζεληηθφηεηα (authentication) ησλ ζπκκεηερφλησλ: ε κία ηέηνηα
ζπλαιιαγή είλαη απαξαίηεην ν παξαιήπηεο λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ ηαπηφηεηα
ηνπ απνζηνιέα.
Σε κε απνπνίεζε επζχλεο (non repudiation) ηεο ζπλαιιαγήο: πκκεηέρνληαο
ζε κία ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα κελ είλαη δπλαηφλ ηα εκπιεθφκελα
κέξε λα αξλεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλαιιαγή απηή.

Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο (εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα, απζεληηθφηεηα θαη κε
απνπνίεζεο επζχλεο) ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο
πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηάθνξνη κεραληζκνί, ηερληθέο θαη
ηερλνινγίεο έρνπλ αλαπηπρζεί απνζθνπψληαο λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ηδηφηεηεο απηέο ζε
κία ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ απαηηνχληαη ζχγρξνλα
ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο
ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα, θξππηνγξάθεζεο (encryption), απνθξππηνγξάθεζεο
(decryption), αλίρλεπζεο αιινηψζεσλ, ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη κε
απνπνίεζε επζχλεο (non repudiation). πλεπψο γηα αζθαιή επηθνηλσλία κέζσ ebanking πξέπεη λα ηεξείηαη ηη απφξξεην (privacy) θαηά ηελ πξφζβαζε ζηνπο servers
θαη ηα κελχκαηα λα κε δηαβάδνληαη απφ ηξίηνπο. Η εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο θαη
ηνπ απνξξήηνπ ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ή δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη κε δηάθνξεο
κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο. Η αθεξαηφηεηα (integrity) ζεκαίλεη φηη ηα κελχκαηα δελ
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη πξνζηαηεχνληαη κε ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή. ζνλ αθνξά ηελ
πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο (authentication) φηη δειαδή ηα κελχκαηα πξνέξρνληαη απφ ην
ζπγθεθξηκέλν απνζηνιέα, απηή βεβαηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθά απφ έκπηζηε ηξίηε
νληφηεηα. (Αγγέιεο Β., 2005)
4.5.1

Ο ρόλος της τράπεζας

Σν internet δελ είλαη νχηε έλα ζχζηεκα, νχηε είλαη ηδηνθηεζία ελφο πξνζψπνπ, νχηε
ειέγρεηαη απφ έλα άηνκν, νχηε είλαη αληηθείκελν λνκνζεζίαο κηαο ρψξαο, νχηε βξίζθεηαη
ζ‟ έλα ρψξν κφλν. Σν e- banking είλαη αλνηρηφ ζχζηεκα επνκέλσο νπνηνζδήπνηε
κπνξεί λα ππνθιέςεη, ηξνπνπνηήζεη ή ακθηζβεηήζεη θάπνηα κεηάδνζε. πλεπψο ε
αζθάιεηα πνπ ρξεηάδεηαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ απαηηείηαη ζηα παξαδνζηαθά
εζσηεξηθά δίθηπα. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο
αλαπηχζζνληαο κηα δνκή πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα γηα ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Η πξνζηαζία ηνπο απαηηείηαη γηα
ιφγνπο αληαγσληζηηθφηεηαο, ππεπζπλφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο
ζηνηρείσλ. (Hertzum M., 2004)

4.5.2

Σαυτοποίηση τράπεζας

Κάζε ηξάπεδα επηιέγεη έλαλ αλαγλσξηζκέλν πάξνρν (Trusted Third Party), ν νπνίνο λα
είλαη ζε ζέζε λα πηζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο ζην δηαδίθηπν. Έλα παξάδεηγκα
παξφρνπ ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνίεζεο, ηδηαίηεξα γλσζηφ, είλαη ε εηαηξία Verisign, ε
νπνία θαηέρεη εγεηηθφ κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο web
site. Σν ινγηζκηθφ ηεο (SSL- Secure Sockets Layer) ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηξαπεδηθέο
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φζν θαη ζε άιινπ ηχπνπ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. ηα πεξηζζφηεξα site πνπ
πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, ν ρξήζηεο κπνξεί εχθνια λα αλαγλσξίζεη
έλα κηθξφ εηθνλίδην κε κνξθή ινπθέηνπ ζην θάησ κέξνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ,
κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη φηη βξίζθεηαη ζην ζσζηφ πξννξηζκφ.
4.5.3

Ο ρόλος του χρήστη

Ο πειάηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ππνςηαζκέλνο ψζηε λα
ληψζεη αζθαιήο. Βέβαηα νη ρξήζηεο ηνπ e- banking πάληνηε αλεζπρνχλ γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχλ. Θα πξέπεη φκσο λα γλσξίδνπλ φηη ε
αζθάιεηα είλαη επάισηε πεξηζζφηεξν απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά θαη ιηγφηεξν απφ ηελ
πιεπξά ηεο ηξάπεδαο. Η άγλνηα θαη ε αδηαθνξία είλαη ν κεγαιχηεξνο ζχκκαρνο ησλ
επηηήδεησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο ηνπ e- banking είλαη λα
εθπαηδεχεηαη, ελεκεξψλεηαη θαη λα πιεξνθνξείηαη νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηε
δηελέξγεηα ησλ online ζπλαιιαγψλ ηνπ. Αξθεηνί θνξείο φπσο ε έλσζε ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ, ην ππνπξγείν αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηθηπσζείηε θαη ηνπ ebusiness forum, ε ειιεληθή εηαηξία δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη άιινη έρνπλ μεθηλήζεη
πξνζπάζεηεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ
ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σηο πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο ζηεξίδνπλ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο.
Οη θπξηφηεξεο πεγέο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ είλαη:







Online βνήζεηα ζπλαιιαγψλ.
Sites ησλ ηξαπεδψλ.
Σειεθσληθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.
Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ελεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη ηνπο ρξήζηεο.
Βηβιία.
Πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο.

Γηα ην ιφγν απηφ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο απαξαίηεηεο παξνρέο ησλ ηξαπεδψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεη κε επηηπρία ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπ.
4.5.4

Σαυτοποίηση χρήστη

πσο αθξηβψο ην ATM επηηξέπεη κηα ζπλαιιαγή κέζσ ηεο θάξηαο θαη ελφο θσδηθνχ,
έηζη θαη ην e- banking απαηηεί ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, πξνηνχ ηνπ επηηξέςεη ηελ
πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ νη ηξάπεδεο
αθνινπζνχλ κηα θνηλή πξαθηηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ ρξήζηε
(username) πνπ απνηειείηαη απφ 10 ςεθία ζε ζπλδπαζκφ κε έλα επίζεο πξνζσπηθφ
κπζηηθφ θσδηθφ (password) απνηειείηαη απφ 4 εσο 6 ραξαθηήξεο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα
παξαιακβάλεη ηνπο δχν πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο μερσξηζηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ
δηαζθαιίδεηαη φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην
δίθηπν ή ζηα πεξηερφκελα ησλ web servers ησλ ηξαπεδψλ. Κνηλή πξαθηηθή απνηειεί
επίζεο νη πξνζσπηθνί θσδηθνί λα κπινθάξνληαη κεηά απφ θάπνηεο ιαλζαζκέλεο
πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο ηνπ ρξήζηε, θαζψο νη ζπλερείο ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο
ζεσξνχληαη χπνπηεο (Center for democracy and technology, 2002). Γηα ηελ πεξαηηέξσ
δηαζθάιηζε ησλ ρξεζηψλ, νξηζκέλεο ηξάπεδεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε έλα επηπιένλ
επίπεδν αζθαιείαο, κε πξφζζεηνπο θσδηθνχο, αξηζκνχο εμνπζηνδφηεζεο ζπλαιιαγήο
(TAN) θαη ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά.
4.5.5

υστήματα ασφαλείας

ιεο νη ππεξεζίεο e-banking απαηηνχλ ηε δηαζχλδεζε ηνπ «θιεηζηνχ» κέρξη πξφηηλνο,
ηξαπεδηθνχ δηθηχνπ κε ην αλαζθαιέο θαλάιη ηνπ internet, σο κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ
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πειάηε κε ηελ ηξάπεδα. Σν γεγνλφο απηφ βάδεη ζε θίλδπλν φρη κφλν ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο, αιιά θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, φπσο θαη ηα
πξνζσπηθά θαη επαίζζεηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηεο. Δπίζεο, κηαο θαη δελ απαηηείηαη
ε θπζηθή παξνπζία ελφο αηφκνπ ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο, ππάξρνπλ ζνβαξά
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε πξνο ηελ
ηξάπεδα αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Σέινο, ηίζεληαη ηδηαίηεξα εξσηήκαηα ζηνλ ηξφπν
νινθιήξσζεο κηαο ζπλαιιαγήο θαη ηεο απνδνρήο ηεο επζχλεο θάζε κέξνπο, θαζψο
δελ ππάξρεη αληίζηνηρε «ζπκβνιαηνγξαθηθή» εμαζθάιηζε πνπ παξέρεη ε ππνγξαθή
κηαο ζπλαιιαγήο. (www.computer-engineers.gr)
Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ην internet ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο
ηξάπεδεο ηνίρνη πξνζηαζίαο θαη ινγηζκηθφ πνπ εληνπίδεη ηηο χπνπηεο δηεηζδχζεηο. Δίλαη
πξνθαλέο φηη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ γηα κηα αζθαιή ειεθηξνληθή
ζπλαιιαγή, ζα πξέπεη θαη νη δχν αληηζπκβαιιφκελνη ηεο ζπλαιιαγήο λα πάξνπλ ηα
θαηάιιεια κέηξα. Γηα λα επηηχρνπλ νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο απηφ ην ζηφρν ηνπο
αθνινπζνχλ ην πξσηφθνιιν SET (Secure Electronic Transaction), πνπ ππνζηεξίδεηαη
απφ ηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηε Master Card θαη
ηε Visa, θαζψο θαη απφ εηαηξίεο φπσο ε IBM, ε Microsoft θαη ε Netscape. Σν
πξσηφθνιιν SET βαζίδεηαη ζηελ θξππηνγξαθία. Σα κέηξα ή ηα ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί
λα ιάβεη έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηηο παξερφκελεο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είλαη:
4.5.5.1 Κρυπτογράφηση
Μηα δηθιείδα αζθαιείαο ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ην απφξξεην
είλαη ε θξππηνγξάθεζε. Η θξππηνγξάθεζε είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ ζε
κνξθή κε θαηαλνεηή γηα νπνηνδήπνηε ηξίην, κε ηε ρξήζε θάπνηαο καζεκαηηθήο
ζπλάξηεζεο απφ ηνλ απνζηνιέα. Ο παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο απνθξππηνγξαθεί ην
θείκελν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή έρνληαο γλψζε ηνπ ηξφπνπ θξππηνγξάθεζεο.
Τπάξρνπλ δχν είδε θξππηνγξάθεζεο ε ζπκκεηξηθή θαη ε αζχκκεηξε:




πκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε: ηε ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε έλα θνηλφ
κπζηηθφ θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε φζν θαη γηα ηελ
απνθσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν θιεηδί απηφ ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ
κφλν ζηα εμνπζηνδνηεκέλα κέξε θαη θαηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη θάπνην αζθαιέο
κέζν γηα ηε κεηάδνζή ηνπ φπσο κηα πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία ζα
ζπκθσλεζεί ην θιεηδί. Κάζε ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην
πξνζπκθσλεκέλν θιεηδί θξππηνγξάθεζεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξάγεη θαη λα
αληαιιάζεη γηα θάζε ρξήζηε δηαθνξεηηθφ θιεηδί θξππηνγξάθεζεο. ίγνπξα
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηε δηάδνζε ηεο ζπκκεηξηθήο
θξππηνγξάθεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην κέγεζνο ηεο
πειαηεηαθήο ηνπ βάζεο.
Αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε: Η αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηεί δχν
θιεηδηά, ην έλα γηα λα θσδηθνπνηήζεη ηα δεδνκέλα θαη έλα άιιν γηα λα
απνθσδηθνπνηήζεη
ηα
δεδνκέλα.
Σα
δεδνκέλα
ηεο
ζπλαιιαγήο
θξππηνγξαθνχληαη κε ην δεκφζην θιεηδί, απνζηέιινληαη ζηελ ηξάπεδα θαη εθεί
αθνχ πξψηα απνθξππηνγξαθεζνχλ κε ην ηδησηηθφ θιεηδί δξνκνινγνχληαη πξνο
επεμεξγαζία. Σα δχν θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα
καζεκαηηθή ζρέζε, ηέηνηα ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ θξππηνγξαθήζεθαλ κε έλα
δεκφζην θιεηδί λα κπνξνχλ λα απνθξππηνγξαθεζνχλ κφλν κε ην αληίζηνηρν
ηδησηηθφ θιεηδί.

Η κέζνδνο ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο ππεξηεξεί ηεο ζπκκεηξηθήο θαζψο
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο θιεηδηψλ αζχκκεηξεο κεηαμχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ
ρξεζηψλ ρσξίο ηελ αλάγθε αζθαινχο κεηάδνζεο. Οη ηξάπεδεο νθείινπλ πνιιά ζηελ
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αζχκκεηξε θξππηνγξάθεζε θαη ζηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη θαη έρνπλ επελδχζεη
ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ βαζηζκέλσλ ζε απηή. Ο εθάζηνηε
ρξήζηεο βέβαηα δελ αληηιακβάλεηαη ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο θαη
απνθξππηνγξάθεζεο, αιιά ην κφλν ην νπνίν ηνλ ελεκεξψλεη φηη βξίζθεηαη ζε αζθαιέο
πεξηβάιινλ εξγαζίαο, είλαη έλα ζχκβνιν θιεηζηήο θίηξηλεο θιεηδαξηάο (ινπθέηνπ) ζην
θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη.
4.5.5.2 Χηφιακές υπογραφές
χκθσλα κε ηνπο Πνκπφξηζε θαη Παπαδεκεηξίνπ (2003), φηαλ παξαιακβάλεηαη έλα
θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ή ζπλαιιαγή, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
πηζηνπνίεζεο φηη ν απνζηνιέαο ηνπ, είλαη φλησο απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη. Απηφ
ζπκβαίλεη κέζσ ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο είλαη αδηάςεπζηεο,
κνλαδηθέο γηα θάζε ζπλαιιαγή θαη ζρεδφλ απίζαλν λα αληηγξαθνχλ ή λα κεηαθεξζνχλ.
Αιιηψο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ζαλ έλα ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε κηα πιεπξά κπνξεί
λα ζηέιλεη έλα ππνγεγξακκέλν κήλπκα ζηελ άιιε πιεπξά κε ηέηνην ηξφπν ψζηε:
 Ο παξαιήπηεο λα κπνξεί λα επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηα πνπ δειψλεη ν
απνζηνιέαο.
 Ο απνζηνιέαο λα κε κπνξεί αξγφηεξα λα αξλεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ
κελχκαηνο.
 Ο παξαιήπηεο λα κε κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ην κήλπκα απφ κφλνο ηνπ.
4.5.5.3 Χηφιακό πιστοποιητικό (Digital Certificate)
Δίλαη κηα ζχγρξνλε κέζνδνο πξνζηαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ην δηαδίθηπν. Σν
πηζηνπνηεηηθφ απηφ αλαγλσξίδεη ην ρξήζηε θαη επηηξέπεη ζπλαιιαγέο θαη κεηαθνξέο
ρξεκάησλ θαη ινγαξηαζκψλ κφλν απφ ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. ηαλ
εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε πξνζθέξνπλ.



Σε δπλαηφηεηα αζθαιήο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε.
Σε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ ίδην ην
ρξήζηε.

Σν πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιινλ ππνινγηζηή αθνχ πξψηα αθπξσζεί
θαη εγθαηαζηαζεί απφ ηελ αξρή. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ
πηζηνπνηεηηθψλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην.
4.5.5.4 Αριθμοί TAN (Transaction Authorization Number)
Οη αξηζκνί TAN είλαη αξηζκνί πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο
ζπλαιιαγήο, είλαη έλαο εμαςήθηνο αξηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ηξάπεδα,
δέλεηαη κε ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε θαη εηζάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαιιαγήο. Ο
αξηζκφο TAN αληηθαζηζηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ
ζπλαιιαγψλ. Σα PINs θαη TANs παίδνπλ ην ξφιν ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ελψ ζε
λεφηεξεο ηερλνινγίεο ε αλάγλσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε γίλεηαη απφ ηηο smart
cards πνπ εηζάγνληαη ζε εηδηθή ζπζθεπή ηνπ ππνινγηζηή.
4.5.5.5 Κωδικοί πρόσβασης και Smart Cards
Κσδηθνί πξφζβαζεο είλαη έλαο πξνζσπηθφο θσδηθφο ρξήζηε (username) θαη έλαο
κπζηηθφο θσδηθφο (password) πνπ δίλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα. Απηνί νη θσδηθνί είλαη
ππνρξεσηηθνί γηα ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα, αιιά θαη γηα ηελ
ηαπηνπνίεζή ηνπ. Οη θσδηθνί απηνί δίλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζηνλ πειάηε μερσξηζηά ν
έλαο απφ ηνλ άιιν γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ θάπνηεο
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ιαλζαζκέλεο πξνζπάζεηεο εηζφδνπ, κπινθάξνληαη νη θσδηθνί ηνπ. Απηφ γίλεηαη γηαηί
ζεσξείηαη χπνπηε ε δηαδηθαζία θαη δε κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζέιζεη θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζπλαιιαγή. Με ηε ιεγφκελε έμππλε θάξηα (smart card) ε
ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλε ζηελ θάξηα αμία αγνξάδεηαη απφ ην ρξήζηε θαη κεηψλεηαη
κεηά απφ θάζε ρξήζε ηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκψλ. Ο ζπλδπαζκφο
θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη έμππλεο θάξηαο θεξδίδεη έδαθνο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη
θαηαζθεπαζηέο ελζσκαηψλνπλ αλαγλψζηεο ζηα πξντφληα ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη
κε ηηο ζπζθεπέο αλαγλψξηζεο απνηππσκάησλ, θαζψο φζν αζθαιήο θαη αλ είλαη ε
smart card ζε ζρέζε κε ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ή
θινπήο θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηα αλζξψπηλα απνηππψκαηα. Άιια θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ηαπηνπνίεζε, εθηφο ησλ απνηππσκάησλ,
είλαη ε ίξηδα ηνπ καηηνχ, ε θσλή θαη άιια. (Πάγθαινο Γ. & Μαπξίδεο Ι., 2002)
4.5.5.6 Token
Σν token είλαη ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο δχν επηπέδσλ,
ζπκπιεξσκέλε απφ έλαλ θσδηθφ ρξήζεο σο πξψην επίπεδν. Σα tokens πνπ
παξάγνπλ θσδηθνχο πξνζθέξνπλ κηα απνηειεζκαηηθή άκπλα απέλαληη ζηελ αλίρλεπζε
θσδηθψλ θαζψο παξάγνπλ έλα λέν password ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα
(One Time Password- OTP) ή παξέρνπλ έλα κνλαδηθφ θσδηθφ ρξήζεο ζε απάληεζε
ελφο κελχκαηνο απφθξηζεο απφ ηελ ηξάπεδα (Challenge Response). Σα tokens είλαη
εχθνια ζηε ρξήζε ελψ απνηεινχλ θαη κηα ζρεηηθά θζελή ιχζε. Σα one time password
tokens ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ
πηζηνπνίεζε θπξίσο εηαηξηθψλ πειαηψλ (Αγγέιεο Β., 2005). Κχξηα πιενλεθηήκαηα
είλαη ε πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηα θαζψο είλαη αδχλαηε ε αληηγξαθή ηνπ token, είλαη
εχθνιν ζηε ρξήζε θαζψο έρεη ην κέγεζνο ελφο θιεηδηνχ θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ην έρεη
ζπλέρεηα καδί ηνπ, λα ην ζπλδέεη ζηε USB ζχξα ηνπ εθάζηνηε ππνινγηζηή γηα λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα θαηαγξάθεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ
θαζψο απηνί πεξηέρνληαη ζην token θαη ηέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα πιήζνο
εξγαζηψλ φπσο ςεθηνπνίεζε, ςεθηαθή ππνγξαθή θαη άιια.
4.5.5.7 Σεχνολογία Firewall και IPS/ IDS
Η πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ ηξαπεδψλ (servers) πξνζηαηεχεηαη
απφ ηειεπηαία ηερλνινγία Firewall θαη IPS (Intrusion Prevension Systems) θαη IDS
(Intrusion Detection Systems), ε νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ,
απαγνξεχνληαο παξάιιεια ηελ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ κε
απφξξεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο ηξάπεδαο ζε κε αλαγλσξηζκέλνπο ρξήζηεο,
έηζη ψζηε ηελ ψξα πνπ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην internet λα κελ είλαη εθηθηή ε
εηζξνή μέλνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή απφ ηξίην, γηα ηνλ νπνίν δελ έρνπκε δψζεη
ηελ εμνπζηνδφηεζε εκείο νη ίδηνη. Σν firewall είλαη νπζηαζηηθά έλαο ζπλδπαζκφο software
θαη hardware πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ internet θαη ηεο ηξάπεδαο θαη θηιηξάξεη ηα
δεδνκέλα πνπ θπθινθνξνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδεη ε ηξάπεδα.
πκπιεξσκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα ζπζηήκαηα πξφιεςεο- αλίρλεπζεο εηζβνιήο
IPS/ IDS, ηα νπνία εηδνπνηνχλ ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ
ζπζηεκάησλ, πσο κηα επίζεζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε.
Μαθξνρξφληα, ε αίζζεζε αζθάιεηαο ηνπ «εηθνληθνχ» θφζκνπ δε ζα έρεη δηαθνξά απφ
απηή ηνπ θπζηθνχ. Παξφιν πνπ ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απνπζηάδεη ε θπζηθή
επαθή κε πξφζσπα εκπηζηνζχλεο, κε ηηο λέεο θαη επεξρφκελεο κεζφδνπο δηαζθάιηζεο
ησλ δηελεξγνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, ν θφβνο πνπ πξνθαιεί ε έιιεηςε αζθάιεηαο ζηηο
ζπλαιιαγέο, ζα εμαιεηθζεί. (ηλαληψηε- Μαξνχδε Α. & Φαξζαξψηαο Ι., 2005)
4.5.6

Επιπλέον δικλείδες ασφαλείας
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Παξάιιεια κε ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή, ε δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ απαηηεί θαη ηελ πηνζέηεζε απζηεξψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ ηξάπεδα, φζνλ
αθνξά ηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο e- banking. Δίλαη θνηλή
ηξαπεδηθή πξαθηηθή, πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηηο ππεξεζίεο e-banking, λα
πξνζηαηεχνληαη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα απφ δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ
ζπλδπαζκέλεο ελέξγεηεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα.
Παξάιιεια φιεο νη λέεο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη θάησ απφ ηδηαίηεξα
απζηεξέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξνηνχ παξαδνζνχλ. Σέινο πνιιέο ηξάπεδεο επηιέγνπλ
ηε ζπλεξγαζία κε αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχλ.






Δηζαγσγή ζηνηρείσλ εηζφδνπ: Καζψο παξαηεξήζεθε ε εκθάληζε ηψλ, νη νπνίνη
είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθνπλ πιεθηξνινγήζεηο ρξεζηψλ, νξηζκέλεο
ηξάπεδεο πηνζέηεζαλ ηε ρξήζε εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ γηα ηελ θαηαρψξεζε
ησλ ζηνηρείσλ ρξήζηε ή επηιεθηηθά ηελ θαηαρψξηζε νξηζκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία
απηά. Έηζη, αθφκα θαη αλ κπνξνχζε λα ππνθιαπεί ν έλαο απφ ηνπο δχν
θσδηθνχο ηαπηνπνίεζεο, δε ζα είρε θακία ηζρχ ε απνθιεηζηηθή ηνπ ρξήζε θαη ν
ρξήζηεο ζα παξέκελε αζθαιήο.
Απηφκαηε απνζχλδεζε ρξήζηε: ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο e- banking, ε
νινθιήξσζε κηαο ζπλαιιαγήο επηηξέπεηαη κέζα ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
φξην (ζπλήζσο πέληε εσο δεθαπέληε ιεπηά), κεηά ηε ιήμε ηνπ νπνίνπ ην
ζχζηεκα απνζπλδέεη ην ρξήζηε απηφκαηα.
Τπνρξεσηηθή αιιαγή θσδηθψλ: Η πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ππνρξεψλεη ηνπο
ρξήζηεο e-banking ζηελ άκεζε αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θσδηθψλ κε
θάπνηνπο ηεο επηινγήο ηνπο, νη νπνίνη λα εληππψλνληαη θαη πην εχθνια ζηε
κλήκε. πλήζεο πξαθηηθή απνηειεί επίζεο ε απηφκαηε απελεξγνπνίεζε ησλ
θσδηθψλ κεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην νπνίν ν ρξήζηεο
δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε θάπνηα ζπλαιιαγή. (Center for Democracy and
Technology, 2002)

Δηδηθά γηα ηνπο εηαηξηθνχο ρξήζηεο πξνβιέπνληαη επηπιένλ δηθαηψκαηα ρξήζεο φπσο:





4.5.7

Γηπιή ππνγξαθή αλά ζπλαιιαγή
Γηαθνξεηηθά ρξεκαηηθά φξηα αλά ζπλαιιαγή.
Γηαθνξεηηθά εγθξηηηθά επίπεδα ή επίπεδα πξφζβαζεο.
Καζνξηζκφο «Γηαρεηξηζηή» ν νπνίνο ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηηο
θηλήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο εηαηξίαο.
 Γηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο.

υστάσεις ασφαλείας από την Ελληνική Ένωση Σραπεζών

Οη ζπκβνπιέο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ
internet banking θαη ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη νη εμήο:



Μελ απνθαιχπηεηε πνηέ θαη ζε θαλέλαλ ηνπο πξνζσπηθνχο ζαο θσδηθνχο. ε
πεξίπησζε πνπ ππνπηεχεζηε δηαξξνή ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζήο ζαο,
επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηελ ηξάπεδά ζαο.
Αγλνήζηε θαη δηαγξάςηε ακέζσο «χπνπηα» e- mail κε ηα νπνία ζαο δεηνχληαη
πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ή πεξηέρνπλ ζπλδέζκνπο (links) ζε «άγλσζηεο»
ηζηνζειίδεο. Οη ηξάπεδεο δελ πξφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν λα ζαο δεηήζνπλ ηα
πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία κέζσ e- mail ή ηειεθψλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ λα
δηαγξάθεηε ηα e- mail απηά σο πιαζηά θαη λα αγλνείηε αληίζηνηρεο πηζαλέο
ηειεθσληθέο θιήζεηο.
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Βεβαησζείηε φηη βξίζθεζηε ζηε ζσζηή δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο ζαο. Με
ζπλδεζείηε πνηέ κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηξάπεδαο ζαο κέζσ εμσηεξηθνχ
ζπλδέζκνπ (link) πνπ ζαο παξέρεη θάπνηνο ηξίηνο θαη ηδηαίηεξα κέζσ e- mail. Οη
επίδνμνη απαηεψλεο ζπρλά θαζνδεγνχλ ηα ππνςήθηα ζχκαηα ζε ηζηνζειίδεο
πνπ κνηάδνπλ κε ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ ηξαπεδψλ. Δθεί δεηνχλ
πξνζσπηθά ζηνηρεία ή θαηεβάδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ησλ επηζθεπηψλ
θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.
Ρπζκίζηε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ζαο θαη ην πξφγξακκα
antivirus πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη απηφκαηα. Δλεκεξψλεηε
ζπρλά ηα πξνγξάκκαηα κε ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο θαη θάλεηε πεξηνδηθνχο
ειέγρνπο ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα ηπρφλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ έρεη
εγθαηαζηαζεί ελ αγλνία ζαο. (http://www.tovima.gr/finance )
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Κεφάλαιο 5Ο

5.1 Σο μέλλον της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα
Οη πξννπηηθέο ηνπ internet banking, ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, είλαη αξθεηά θαιέο
θαη ζα γίλνληαη νινέλα θαιχηεξεο, θαζψο ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ν ζχγρξνλνο
ηξφπνο δσήο, αιιά θαη νη επηδηψμεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο θαη παξνρή θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ζηνλ πειάηε ζα εληείλνληαη. Ήδε νη
ελδείμεηο είλαη ζεηηθέο, νη αιιαγέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά πξαγκαηνπνηνχληαη
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, έζησ θαη κε κηθξφηεξνπο ξπζκνχο ζηελ Διιάδα θαη νη
ηξάπεδεο έρνπλ επελδχζεη θαη ζπλερίδνπλ λα επελδχνπλ ζηα ειεθηξνληθά θαλάιηα. Σν
κέιινλ ηνπ e- banking, αιιά θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, είλαη ε
πιήξεο ελζσκάησζε ηνπο κε ηελ έλλνηα ηεο ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο. πσο αθξηβψο
ε θάξηα αλάιεςεο ζεσξείηαη ζήκεξα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρέζεο ηξάπεδαοπειάηε, έηζη αλακέλεηαη λα ζπκβεί θαη κε ην e- banking. Μπνξεί απηή ηε ζηηγκή θάζε
θαλάιη δηαλνκήο λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά,
κε ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο φκσο φια απηά ηα δηαθνξεηηθά δίθηπα
εμππεξέηεζεο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή ζα γίλνπλ έλα (κία εληαία νληφηεηα). Γηα
λα ζπκβεί απηφ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα σξηκάδνπλ νη ηερλνινγίεο θαη λα εμνηθεηψλεηαη
ην θνηλφ κε ηε ρξήζε ηνπο. ζν ε δηείζδπζε ηνπ internet ζα απμάλεηαη θαη νη
ηερλνινγίεο ησλ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ ζπλαιιαγψλ ζα ζπγθιίλνπλ (θηλεηή ηειεθσλία,
internet, PDA, ATM, ηειεφξαζε), ηφζν νη Έιιελεο ρξήζηεο ζα εμνηθεηψλνληαη κε ηηο
εθαξκνγέο ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Η
εκθάληζε ησλ πξψησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ κηθξνί ππνινγηζηέο,
ηα PDA πνπ ζπλδένληαη πιένλ αζχξκαηα ζην internet θαη ηα πξψηα ATM πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηβάιινλ internet, είλαη ε έκπξαθηε απφδεημε ηεο ζχγθιηζεο ησλ
κέζσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ επίζεο φηη ε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
ζηελ Διιεληθή αγνξά, φπσο ηνπ e- banking, αθνινπζεί κηα ζπλερψο απμαλφκελε
πνξεία, γεγνλφο άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ ηαρέσο απμεηηθή πνξεία ρξήζεο ηνπ
internet. Παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ησλ e- banking ρξεζηψλ ζε βάζνο ρξφλνπ,
απνδεηθλχεηαη πσο ην θαλάιη θεξδίδεη ζηαδηαθά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, θάλνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο κέζα απφ απηφ θαη αξρίδνπλ λα ην ζεσξνχλ πιένλ
απαξαίηεην κέξνο ηεο ηξαπεδηθήο ζρέζεο.
Σν ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα ζήκεξα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηελ θνξπθαία ζέζε σο ζεκείν
αλαθνξάο θαη δηαζχλδεζεο κε ηνλ θαηαλαισηή, παξακέλνληαο πάληα ν θχξηνο
εθπξφζσπνο κηαο ηξάπεδαο θαη ν θχξηνο δηαλνκέαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο.
Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα εγθαηαιείπνληαη. Σε ζηηγκή ινηπφλ
πνπ νη ηξάπεδεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηαπηφρξνλα
επαλαπξνζδηνξίδνπλ θαη ην ξφιν ηνπ θάζε δηθηχνπ. Η αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ, φρη κφλν εμππεξεηεί
απνηειεζκαηηθά ην ζηφρν ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, αιιά εμππεξεηεί θαη πνιχ πην
απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε πξνζθέξνληαο απμεκέλν επίπεδν ππεξεζηψλ.
ηε λέα πξνζέγγηζε ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηα θαηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν σο ζεκεία πψιεζεο θαη ιηγφηεξν σο ζεκεία
ζπλαιιαγψλ.
Η ζηξαηεγηθή ηελ νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη ηξάπεδεο γηα λα δηαηεξήζνπλ θαη
λα αλαπηχμνπλ ηελ πειαηεία ηνπο είλαη απηή πνπ ζπλδπάδεη ηε ζσζηή αλαινγία κεηαμχ
θπζηθήο θαη εηθνληθήο παξνπζίαο. Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη πειάηεο πνπ
δηαηεξνχλ κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηελ ηξάπεδά ηνπο ζα παξακείλνπλ πηζηνί ζε
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απηή, αλ ηνπο πξνζθέξεη φια ηα ελαιιαθηηθά θαλάιηα, ειεθηξνληθά θαη θπζηθά. Η
αλζξψπηλε επαθή εμάιινπ, δελ αληηθαζίζηαηαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Πνιιέο είλαη νη
αιιαγέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ηα επφκελα ρξφληα. Οη πειάηεο ζα
έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο θαη ζα
αλαδεηνχλ δηαξθψο πην εχθνινπο θαη πξνζηηνχο ηξφπνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο. Οη λέεο ηερλνινγίεο πιένλ, δίλνπλ ζηηο ηξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα
παξαθνινπζνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ, ψζηε λα έρνπλ ιεπηνκεξή εηθφλα ηνπ
είδνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξεη ζε θάζε πειάηε, θαζψο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο
αγνξάο. ε αληίζεζε κε άιια ηξαπεδηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο, ε ζηξνθή ησλ
ηξαπεδψλ ζην δηαδίθηπν δε γίλεηαη γηα λα πξνζειθχζνπλ λένπο πειάηεο κφλν, αιιά γηα
λα θξαηήζνπλ απηνχο πνπ ήδε έρνπλ. Δπνκέλσο ηα ςεθηαθά πξντφληα απνηεινχλ κηα
ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα
ζηξαθνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο πξνζσπηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί
επηζπκνχλ.
Η λέα γεληά επηιέγεη ζήκεξα ην βαζηθφ παξνρέα ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ηεο θαη
αληηπξνζσπεχεη γηα ηηο ηξάπεδεο κηα ζεκαληηθή πεγή κειινληηθήο αμίαο. Οη ηξάπεδεο
ζα πξέπεη λα αλαβαζκίζνπλ ηα ςεθηαθά ηνπο πξντφληα αλ ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ
ηνπο πειάηεο απηνχο, νη νπνίνη αλακέλνπλ κηα πινχζηα ςεθηαθή εκπεηξία, ηφζν θηλεηή
φζνο θαη θνηλσληθή, ε νπνία ζα ζπλδπάδεη ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο αλάγθεο κε ηελ ςεθηαθή
ηνπο δσή.
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Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί παξαπάλσ κπνξεί λα βγεί αλεκπφδηζηα ην
ζπκπέξαζκα φηη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν κπνξεί ν
θαζέλαο εχθνια, αλέμνδα θαη αθνχξαζηα λα πξαγκαηνπνηεί ηξαπεδηθέο αιιά θαη
ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή
κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο αθφκε θαη ηνπ πην επηιεθηηθνχ πειάηε.
Οη πξννπηηθέο ηνπ internet banking, ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο είλαη αηζηφδνμεο θαη
ζα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαζψο ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, νη γξήγνξνη
ξπζκνί ηεο δσήο, αιιά θαη ε πξφζεζε ησλ ηξαπεδψλ γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο θαη παξνρή θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο ζα πνιιαπιαζηάδεηαη. Αλ
θαη ζηελ Διιάδα ηα δείγκαηα εμάπισζεο ηνπ e- banking δελ είλαη αικαηψδε νη
δηαζηάζεηο πνπ παίξλεη ην φιν ζέκα είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο θαζψο νη αιιαγέο ζηελ
θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη νη επελδχζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζην ειεθηξνληθφ
πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ έλα πξφζθνξν έδαθνο.
Μπνξεί ε αζθάιεηα λα είλαη έλα κείδνλ ζέκα αιιά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα παίξλνπλ
πνιιέο πξνθπιάμεηο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απξφζβιεην πεξηβάιινλ πνπ ζα
είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πειάηε αλά πάζα ζηηγκή θαη ζα εθηειεί νπνηαδήπνηε ππεξεζία
εθείλνο επηζπκεί. ζν ζα κεγαιψλνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ θάζε πειάηε ηφζν
πεξηζζφηεξν ζα πξέπεη λα εμειίζζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο νη ηξάπεδεο θαη αλ θαη
θαίλεηαη φηη νη ππάιιεινη κπνξεί λα εμαθαλίδνληαη ζαλ «είδνο» κπνξνχλ θάιιηζηα λα
κεηαηξαπνχλ απφ δηεθπεξαησηέο εξγαζηψλ ζε ζπκβνχινπο θαη βνεζνχο ησλ πειαηψλ.
Η φιε πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πγηνχο
αληαγσληζκνχ πνπ ζα αλαγθάζεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα βξίζθνπλ λέεο ηδέεο θαη
ππεξεζίεο, ψζηε λα εμηηάξνπλ ηνπο πειάηεο θαη λα ηνπο καγλεηίζνπλ ζηα πξντφληα
ηνπο, δεκηνπξγψληαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
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