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Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η
Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου που παρατηρήθηκε έντονα την τελευταία
δεκαετία, όπως ήταν φυσικό είχε έντονες επιπτώσεις και στον τραπεζικό χώρο.
Λόγο του υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ
των τραπεζών αλλά και της ανάγκης για
συνεχή κάλυψη των απαιτήσεων οι τράπεζες
εκμεταλλεύτηκαν

στο

έπακρο

όλα

τα

οφέλη που απορρέουν από την χρήση του
διαδικτύου. Στις μέρες μας είναι πλέον
φανερό ότι οι τράπεζες που προσφέρουν
σωστά τις υπηρεσίες τους και μέσω του
διαδικτύου προσεγγίζουν πιο εύκολα καινούριους πελάτες. Αυτές οι διαδικτυακές
υπηρεσίες

η

αλλιώς

e-banking

όπως

είναι ευρέως γνωστές είναι και το θέμα

γύρω από το οποίο στρέφεται η παρούσα διπλωματική εργασία.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική παρουσίαση του e-banking. Σε αυτό το
κεφάλαιο λοιπόν θα δούμε την ιστορική εξέλιξή του μέχρι και τα σημερινά
δεδομένα,την σχέση του ηλεκτονικού εμπορίου με το e-banking καθώς και τον
ορισμό του. Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε τα είδη του e-banking.
Θα παρουσιαστούν ακόμη οι υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε είδος χωριστά. Στο
τρίτο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια να απεικονιστεί τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η
ελληνική πραγματικότητα στο χώρο του e-banking. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν οι
κυριότερες ελληνικές (αλλά και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα) που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες.
Για κάθε τράπεζα ξεχωριστά παρουσιάζονται θέματα, όπως οι υπηρεσίες που
προσφέρει, η ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και όλα τα κύρια ζητήματα που
πιθανόν να ενδιαφέρουν μελλοντικούς πελάτες-χρήστες. Τέλος, στο τέταρτο και
τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
που μπορεί να έχουν οι τράπεζες και οι πελάτες κατά την διαδικασία των
συναλλαγών. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει
κανείς όταν χρησιμοποιεί το e-banking καθώς αναφέρονται και οι τρόποι που
προτείνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων.
-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ E-BANKING
1.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του e-Banking
Για να υπάρξει το e-Banking απαραίτητο συστατικό στοιχείο είναι η δυνατότητα
πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Όλα ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, όταν ο
οργανισμός

ARPA

(Advanced

Research

Projects

Agency)

στις

ΗΠΑ,

προσανατολισμένος σε ερευνητικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας, ξεκίνησε μια
ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τα δίκτυα, δημιουργώντας το ARPAnet το
οποίο αποτέλεσε πρόδρομο του Internet. Το 1971, μόνον τέσσερις υπερυπολιστές
ήταν συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
Σταθμός στην ιστορία του eBanking ήταν και τα τέλη της
δεκαετίας

του

μεγαλύτερες

‘80

όταν

τράπεζες

οι
των

Ηνωμένων Πολιτειών εισήγαγαν
την έννοια του Home Banking.
Με

το

Home

Banking

οι

τράπεζες έδιναν τη δυνατότητα
στους

πελάτες

πραγματοποιούν

τους
τις

να

βασικές

τραπεζικές τους συναλλαγές από
το σπίτι μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι τράπεζες, έχοντας αναπτύξει τα
κατάλληλα δίκτυα και παρέχοντας στους πελάτες τους δωρεάν λογισμικό, στόχευαν
να εξαπλωθεί η καινούρια αυτή υπηρεσία στους πλέον απαιτητικούς και εύπορους
πελάτες. Ο κύκλος ζωής του Home Banking ήταν σύντομος καθώς στα μέσα της
δεκαετίας του ’90 επικράτησε το Internet Banking και γενικότερα το e- Banking.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσέφερε το e-Banking σε σχέση με τον
προκάτοχό του ήταν το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν απαιτούνταν πλέον να συντηρούν
ιδιωτικά δίκτυα τα οποία συνεπάγονταν με υψηλό κόστος. Επιπλέον, ούτε οι πελάτες
χρειαζόταν να εφοδιάζονται με κάποιο ιδιαίτερο λογισμικό ώστε να έχουν πρόσβαση
-
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στο σύστημα της τράπεζας. Το Internet ως ανοιχτό σύστημα αποτέλεσε πρόκληση για
τις τράπεζες οι οποίες διέκριναν την ευκαιρία να διευρύνουν μέσω αυτού την
πελατειακή τους βάση. Σταθμός στην ιστορία του Διαδικτύου αποτελεί το έτος 1993
οπότε και κατασκευάστηκε ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) στο CERN της
Ελβετίας. Ο παγκόσμιος ιστός συνέβαλε στη δημιουργία μιας ευρύτερης και πιο
εύκολα προσβάσιμης δικτυακής υποδομής. Το 1994 αναπτύχθηκε ο Netscape
Navigator, ο πρώτος περιηγητής του Διαδικτύου (browser), που καθιστούσε πλέον
δυνατή την περιήγηση

στο Internet οποιουδήποτε διέθετε έναν ηλεκτρονικό

υπολογιστή και ένα modem. Τον Οκτώβριο του 1995 εγκαινιάστηκε στην Αμερική η
πρώτη ηλεκτρονική τράπεζα, η Security First Network Bank, η οποία χωρίς να
διαθέτει δίκτυο καταστημάτων εξυπηρετούσε την πελατεία της μόνο μέσα από το
Διαδίκτυο.
Στην Ελλάδα η πρώτη εφαρμογή e-Banking παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του
1998. Την καινοτομία αυτή εισήγαγε στην Ελλάδα, που αριθμούσε τότε λίγο
περισσότερους

από

100.000

συνδρομητές

Internet,

η

Εγνατία

Τράπεζα

παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη υπηρεσία WebTeller μέσω τις οποίας οι
καταναλωτές

είχαν

τη

δυνατότητα να

διεκπεραιώνουν

τις

τραπεζικές

τους

συναλλαγές μέσω του Internet. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και στο μέλλον. Τα
αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα των νέων τραπεζών φάνηκε ότι είχαν υπερεκτιμηθεί.
Ο εντυπωσιακός ρυθμός αύξησης της πελατείας των νέων τραπεζών, επισκιάστηκε
από το γεγονός ότι οι πελάτες των ηλεκτρονικών τραπεζών έπρεπε τελικά να
καταφύγουν και πάλι στις παραδοσιακές τράπεζες, στα καταστήματα, για να
καλύψουν αυτά που από τη φύση τους οι ηλεκτρονικές τράπεζες δε μπορούσαν να
εξυπηρετήσουν.
Παράλληλα
τράπεζες,

οι

καταστήματα

οι

παραδοσιακές

οποίες

μέσα

προωθούσαν

από

τα

προϊόντα

και υπηρεσίες και εξυπηρετούσαν τις
συναλλαγές των πελατών τους, ένιωσαν
απειλή,

καθώς

τμήματα πελατών

διαπίστωσαν
τους

ότι

άρχιζαν να

στρέφονται προς τις τράπεζες νέας μορφής. Οι τράπεζες αυτές έπρεπε κάτι να κάνουν
-
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κι έτσι με γρήγορα βήματα άρχισαν να αναπτύσσουν εναλλακτικά, ως προς τα
καταστήματα, δίκτυα εξυπηρέτησης, στα πρότυπα των ηλεκτρονικών τραπεζών. Σε
αρκετές περιπτώσεις αναγκάστηκαν να προβούν σε ριζική αναθεώρηση των
πληροφοριακών συστημάτων και ορισμένων επιχειρησιακών λειτουργιών τους, για
να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών που τους διαβιβάζονταν ηλεκτρονικά.
Τελικά οι παραδοσιακές και οι ηλεκτρονικές τράπεζες άρχισαν να συγκλίνουν
προς ένα τρόπο λειτουργίας που δικαίως δίνει περισσότερη έμφαση στη συνέργεια
ανάμεσα

στα

φυσικά

συμπληρωματικότητά

και

τους.

ηλεκτρονικά
Τα

δίκτυα,

ηλεκτρονικά

καθώς

δίκτυα

αναγνωρίστηκε

μπορούν

η

άριστα

να

εξυπηρετήσουν επαναλαμβανόμενες τραπεζικές-χρηματοοικονομικές εργασίες, να
πληροφορήσουν, να ειδοποιήσουν τον πελάτη, να τον διευκολύνουν στην προσωπική
του χρηματοοικονομική

διαχείριση,

ενώ το δίκτυο καταστημάτων παραμένει

αναντικατάστατο στην προσέγγιση του πελάτη για την ανάλυση των αναγκών του,
την επεξήγηση πολύπλοκων προϊόντων, την εκπαίδευση της πελατείας σε νέα
προϊόντα και δίκτυα και τέλος στην εξυπηρέτηση όσων συναλλαγών απαιτούν ακόμη
τη φυσική παρουσία του πελάτη στο κατάστημα.
Αποτελώντας την εξαίρεση που δεν αναιρεί αλλά επιβεβαιώνει τον κανόνα,
λειτουργούν και σήμερα αποκλειστικά ηλεκτρονικές τράπεζες, απευθυνόμενες
κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα (niche) πελατείας και παραμένουν επιτυχείς στους
τομείς που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιούνται. Το σημερινό πρότυπο λειτουργίας
των δικτύων διανομής των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, προσομοιάζει προς
την εικόνα μιας ζυγαριάς. Σαφώς το βάρος με την έννοια της δημιουργίας
κερδοφορίας βρίσκεται προς το μέρος του δικτύου καταστημάτων, αλλά με την
πάροδο του χρόνου αρχίζει να αποκτά ειδικό βάρος και κρίσιμη μάζα, η πλευρά της
ηλεκτρονικής τραπεζικής ως εναλλακτικού δικτύου πώλησης και εξυπηρέτησης της
πελατείας.
Οποιαδήποτε προσπάθεια να προβλεφθεί η χρονική στιγμή κατά την οποία η
ζυγαριά θα γείρει προς την πλευρά της ηλεκτρονικής τραπεζικής με παράλληλη
ουσιαστική συρρίκνωση του ρόλου των καταστημάτων, είναι παρακινδυνευμένη.
Βέβαια το σημερινό τραπεζικό σύστημα έχει αρκετές διαφορές από προηγούμενες
δεκαετίες. Σίγουρα δε μένει αμέτοχο στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής,
-
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καθώς πέρα από το e-Banking, φιλοξενεί όλο και περισσότερα ηλεκτρονικά δίκτυα,
συνήθως σε κάποιο προθάλαμο αυτό-εξυπηρέτησης (selfservice), με συσκευές όπως
τα ΑΤΜ, η τηλεφωνική συσκευή για απευθείας σύνδεση με την Υπηρεσία
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (call center) και οι ειδικές μονάδες για πληρωμή
λογαριασμών

με

μετρητά.

Ακόμα

το

προσωπικό

του

καταστήματος

έχει

προσανατολιστεί στο νέο του ρόλο, την πώληση προϊόντων και εξυπηρέτηση
πελατείας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τόσο κατά την διάρκεια της
συνομιλίας με τον πελάτη, όσο και κατά τη διεκπεραίωση εργασιών εντός του ίδιου
του καταστήματος.
Συμπερασματικά θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει τα εξής:

Οι αμιγώς

ηλεκτρονικές τράπεζες αποτέλεσαν μια αφετηρία που αποδείχθηκε στην πράξη και
προορισμός, αφού η μετέπειτα πορεία τους και η περαιτέρω ανάπτυξη τους, περνά
σχεδόν υποχρεωτικά από τη συνεργασία τους με ένα δίκτυο καταστημάτων. Η
ηλεκτρονική τραπεζική εξυπηρέτηση παραμένει ένας τελικός προορισμός και η
ταχύτητα επίτευξής της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό διείσδυσης των
νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα όμως, αποτελεί και την
αφετηρία για βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών στις παραδοσιακές
τράπεζες, οι οποίες αναγκαστικά πλέον προσδένονται στο άρμα της ηλεκτρονικής
τραπεζικής και πρέπει να αποκτήσουν εσωτερική αποτελεσματικότητα.
Αποτελεσματικότητα που να τους επιτρέπει να εκτελούν εσωτερικές εργασίες με
ταχύτητα και αμεσότητα αντίστοιχη εκείνης, με την οποία ο πελάτης συνεργάζεται με
την τράπεζα μέσα από τα ηλεκτρονικά δίκτυα. Καθώς ο ανταγωνισμός βρίσκεται
τόσο μακριά όσο το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή ή στην τηλεφωνική
συσκευή, η σύγχρονη πρόκληση για τις τράπεζες παραμένει η οργάνωσή τους, έτσι
ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στη δημιουργία νέων δικτύων, νέων προϊόντων και
υπηρεσιών.

-
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1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και e-Banking
Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αφού το eBanking είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο περικλείει
όλες τις συναλλαγές που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών δικτύων. ,Η εικόνα που
ακολουθεί δείχνει τις διάφορες υπηρεσίες του Internet. Εστιάζουμε στο «E
Commerce» και στο «E-Banking» που αποτελεί, όπως φαίνεται και από το σχήμα,
ένα μέρος του.

Electronic Business
Electronic Commerce

Ε Banking
(EDI) Electronic
Data
Interchange

e Payment

Electronic funds transfer
(EFT)

Huffet al 2000

Τα ηλεκτρονικά κανάλια χρησιμοποιούνται τόσο

για συναλλαγές

μεταξύ

επιχειρήσεων (business to business ή B 2B ) αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών (business to consumer ή B2C), όπως η αγορά και η πληρωμή αγαθών.
Το e-Banking είναι μέρος του e-commerce διότι οι τράπεζες συμμετέχουν σε
επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Μ ε άλλα λόγια το eBanking δεν είναι απλώς ένα τραπεζικό προϊόν, αλλά η ηλεκτρονική διεκπεραίωση
των τραπεζικών συναλλαγών και η ηλεκτρονική διεπαφή μεταξύ των τραπεζών και
των πελατών τους.

Το

Ηλεκτρονικό

Εμπόριο

αποτελεί

μία

ολοκληρωμένη

συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η
φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή,
-
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οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Είναι
οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει διαδικτυακή δέσμευση για αγορά ή πώληση
αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές
μέσω τηλεφώνου και φαξ.
Πωλητής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί μέσα στα πλαίσια της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο
που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της επαγγελματικής
δραστηριότητας. Μέσο επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως είναι κάθε μέσο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την σύναψη σύμβασης μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή
χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη επικοινωνία τους. Μ ε τον όρο εξ ’
αποστάσεως σύμβαση εννοείται αυτή που συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και
ενός καταναλωτή και για την κατάρτιση της οποίας ο προμηθευτής χρησιμοποιεί
αποκλειστικά ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας ε ξ ’ αποστάσεως, μέχρι και την
στιγμή σύναψης της σύμβασης.
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η δυνατότητα ίδρυσης ιδεατών
επιχειρήσεων οδήγησε τις τράπεζες να επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτό το νέο
τομέα και να ευρύνουν το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Μ ε άλλα λόγια,
πολλές τράπεζες θέλοντας να παρέχουν υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης στους πελάτες
τους χωρίς να τους υποχρεώνουν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των
υποκαταστημάτων τους άρχισαν να παρέχουν ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες
κάνοντας

χρήση

των

υπολογιστών

και

της

ηλεκτρονικής

τεχνολογίας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών είναι
τα αυτόματα τραπεζικά μηχανήματα συναλλαγών (ΑΤΜ), η δυνατότητα απευθείας
πληρωμής συγκεκριμένων λογαριασμών μέσω του λογαριασμού μας σε μία τράπεζα,
η πληρωμή λογαριασμών ή η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών με
τηλεφωνική εντολή στην τράπεζά μας, οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω προσωπικού
υπολογιστή και συγκεκριμένου τραπεζικού δικτύου και η χρήση πιστωτικών καρτών.
Στην προσπάθεια των τραπεζών να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους παρέχοντας
τη δυνατότητα για υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης από τον προσωπικό χώρο του
καθενός ανήκει και η είσοδος των τραπεζών στον Κυβερνοχώρο. Όλες οι τράπεζες
διαθέτουν πλέον το δικό τους Web Site, πραγματοποιώντας με τον τρόπο αυτό ένα
-
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ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως απλή πληροφόρηση για την ίδια την τράπεζα ως
οργανισμό έως ολοκληρωμένες τραπεζικές συναλλαγές. Στη διεθνή βιβλιογραφία η
δραστηριότητα αυτή των τραπεζών είναι γνωστή ως Internet Banking, Cyber
Banking, Virtual Banking, Electronic Banking, On-line Banking και e-Banking.
Ωστόσο, το ηλεκτρονικό παρόν των τραπεζικών επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει, προς
το παρόν τουλάχιστον, ομοιογένεια. Αντίθετα, διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο
διαμόρφωσης του, καθώς υλοποιείται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Η
απλούστερη και ταυτόχρονα η πιο διαδεδομένη μορφή συνίσταται σε μία απλή
ηλεκτρονική σελίδα, μέσα από την οποία τόσο οι πελάτες του τραπεζικού οργανισμού
όσο και το επενδυτικό κοινό μπορούν να αντλούν πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία και τις υπηρεσίες του.
Σημαντικά πιο εξελιγμένη μορφή παρουσίας στο διαδίκτυο είναι η διαδραστική
ηλεκτρονική σελίδα (interactive Site), μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να θέτει
συγκεκριμένες ερωτήσεις στην τράπεζα αναφορικά με ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων
από εκείνο που παρουσιάζεται στην απλή ηλεκτρονική σελίδα. Η πρώτη εφαρμογή
που επιτρέπει στις τράπεζες την παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου είναι το
Home Banking. Για την υλοποίησή του η τράπεζα διαμορφώνει ένα κατάλληλο
λογισμικό που διανέμει στους ενδιαφερόμενους πελάτες της. Στη συνέχεια με την
κατάρτιση ειδικής σύμβασης παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου,
τη χρήση του εν λόγω λογισμικού και την ενεργοποίηση κωδικών αριθμών
ασφαλείας, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου
μια σειρά από τραπεζικές εργασίες (όπως π.χ. κίνηση κεφαλαίων και ενημέρωση
λογαριασμών).
Ο βασικός περιορισμός αυτής της εφαρμογής είναι ότι αφορά αποκλειστικά και
μόνο την υφιστάμενη πελατεία της τράπεζας, καθώς προϋποθέτει την απόκτηση του
ειδικού λογισμικού της τράπεζας. Παράλληλα, με την ραγδαία εξάπλωση της κινητής
τηλεφωνίας, δημιουργηθήκαν και οι υπηρεσίες Mobile ή Wap Banking, όπου βασικές
τραπεζικές εργασίες εκτελούνται μέσω του κινητού. Τέλος, η πιο ολοκληρωμένη
μορφή παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου είναι η περίπτωση του
Internet Banking. Σε αυτή την περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος πραγματοποιεί με τη
χρήση

του

προγράμματος

πλοήγησης

ένα

ευρύ

φάσμα

συναλλαγών,

συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την
-
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ανάληψη ή κατάθεση ηλεκτρονικού χρήματος, χωρίς να απαιτείται η φυσική
παρουσία του πελάτη.

1.3 Ορισμός
Οι τράπεζες ήταν εδώ και αρκετά χρόνια από τους πρωτοπόρους οργανισμούς που
χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά κανάλια για την επικοινωνία και τις συναλλαγές
εγχώριων και διασυνοριακών πελατών τους. Με την ανάπτυξη του Internet και του
περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) κατά το δεύτερο μισό της
δεκαετίας του ‘90, οι τράπεζες αξιοποίησαν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και
άρχισαν να προσφέρουν αρκετά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω του
Internet. Ο τρόπος αυτός παροχής των τραπεζικών υπηρεσιών είναι γνωστός με την
ονομασία ηλεκτρονική τραπεζική και περιλαμβάνει την παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών λιανικής τραπέζης (retail Banking), τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
σε μεγάλους πελάτες και επιχειρήσεις (wholesale Banking) καθώς και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών πληρωμών με την χρήση ηλεκτρονικών καναλιών διανομής.
Ο

διεθνής

αποδίδεται

όρος

Internet

στην

Banking

ελληνική

ως

διαδικτυακή Τράπεζα, όμως πιο συχνά
χρησιμοποιείται
Ηλεκτρονική

ισοδύναμα

Τράπεζα

ή

ο

όρος

e-Banking.

Παρά το γεγονός ότι συχνά δε γίνεται
διάκριση

μεταξύ

των

όρων

Internet

Banking και e-Banking, ο ένας αποτελεί
ειδικότερη κατηγορία του άλλου.
Πιο

συγκεκριμένα

με

τον

όρο

Ηλεκτρονική Τράπεζα (e-Banking) εννοούμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που
παρέχουν οι τράπεζες χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη στο υποκατάστημά τους.
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ηλεκτρονική τράπεζα ως την
αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών
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χρηματοοικονομικής

φύσης,

απευθείας

στους

πελάτες

μέσω

ηλεκτρονικών,

αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας.
Ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται για να διανεμηθούν οι υπηρεσίες,
διακρίνουμε το e-Banking: Σε Internet Banking όπου το Internet χρησιμοποιείται ως
μέσο διεξαγωγής τραπεζικών δραστηριοτήτων, Σε Mobile Banking όπου οι
συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω κινητού τηλεφώνου και Σε Phone Banking
όπου χρησιμοποιείται το τηλέφωνο. Επομένως η έννοια του e-Banking είναι ευρύτερη
και περικλείει την έννοια των Internet, Mobile και Phone Banking. Με τον δημοφιλή
όρο e-Banking εννοείται η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet και πολύ
συχνά

και

υπηρεσιών

σχετικών

με

το

Χρηματιστήριο

ή

διαφορετικά

η

αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
απευθείας

στους

ηλεκτρονικών,

πελάτες,

μέσω

αλληλεπιδραστικών

καναλιών επικοινωνίας . Το E-Banking ή

Ρ Α

ν

ΧΜ 1

αλλιώς Internet Banking υπόσχεται την
επανάσταση στις τραπεζικές συναλλαγές.
"Μεταφέρει" την ίδια την τράπεζα στην
οθόνη του υπολογιστή μέσω Διαδικτύου, με
άμεση

πρόσβαση

λογαριασμούς,

στους

τραπεζικούς

παρέχοντας

πολλές

υπηρεσίες κ ευκολίες στους πελάτες.
Περιλαμβάνει τα συστήματα που επιτρέπουν σε οικονομικούς οργανισμούς,
ιδιώτες και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς, να πραγματοποιούν
ποικίλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες
για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες

μέσω

δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων,

συμπεριλαμβανομένου του Internet. Για την πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες οι
πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως
προσωπικούς υπολογιστές, υπολογιστές χειρός (PDA), ΑΤΜ ακόμη και κινητά
τηλεφώνα διάδοση του Internet σε παγκόσμιο επίπεδο και η βελτίωση των μεθόδων
ασφαλούς σύνδεσης και ελέγχου αξιοπιστίας των συναλλαγών έχουν δημιουργήσει
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τραπεζικούς οργανισμούς που είναι πλέον σε θέση
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να εμπλουτίσουν σημαντικά το portfolio προϊόντων και υπηρεσιών τους, να γίνουν
ακόμη πιο ανταγωνιστικοί.
Ο ανταγωνισμός έχει συμβάλλει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών eBanking, όπως έγκριση δανείων, άνοιγμα λογαριασμών, ηλεκτρονικές πληρωμές,
portals με χρηματοοικονομικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε
πελάτη, συναλλαγές B 2 B (Business To Business) κ.α. Παρά την αδιαμφισβήτητη
πρόοδο της τεχνολογίας, εκτός από οφέλη υπάρχουν και κίνδυνοι, οι οποίοι
αναφέρονται παρακάτω, που πρέπει να απομονωθούν και να αντιμετωπιστούν από
όσους τραπεζικούς οργανισμούς προσφέρουν υπηρεσίες e-Banking. Οι τράπεζες
διαθέτουν Web Sites, όπου ο επισκέπτης μπορεί να λάβει χρήσιμες πληροφορίες και
να ή να πραγματοποιήσει on-line συναλλαγές. Κα τά κανόνα, τα εν λόγω Web Sites
περιλαμβάνουν weblinks, δηλαδή λέξεις, φράσεις ή εικόνες σε μία σελίδα, που
παραπέμπουν τον επισκέπτη σε άλλο τμήμα του Web Site ή σε κάποιο άλλο Web Site
με ένα κλικ του ποντικιού. Είναι από τα βασικότερα στοιχειά σχεδιασμού Web Sites
και χρησιμοποιούνται ευρύτατα ωστόσο κρύβουν και ορισμένους κινδύνους.
Συγκεκριμένα, μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση στους επισκέπτες σχετικά με
ποιανού το Web Site έχουν μπροστά τους και ποιος είναι υπεύθυνος για τις
διαθέσιμες πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet δεν διαφέρουν πολύ από τη χρήση των
ATM. Απλώς, τη θέση των περιορισμένων δυνατοτήτων ATM παίρνει το έξυπνο PC,
το οποίο διαθέτει μεγαλύτερες δυνατότητες. Στην οθόνη του υπολογιστή είναι
δυνατόν κάποιος, από την άνεση του σπιτιού του, να πληροφορηθεί για τα υπόλοιπα
και τους τόκους των λογαριασμών του, για τις εντολές και τις πληρωμές
λογαριασμών, για τις τιμές συναλλάγματος και ξένων χαρτονομισμάτων και πολλά
άλλα. Η επιλογή γίνεται μέσα από τις ιστοσελίδες της συγκεκριμένης διεύθυνσης,
αφού έχει προηγηθεί η απαραίτητη πιστοποίηση και αφού το πρόγραμμα αναζήτησης
έχει μπει σε περιβάλλον ασφαλούς μεταφοράς και ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει
τον κωδικό πρόσβασης.

-

15

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o : ΤΑ ΕΙΔΗ Κ Α Ι ΟΙ Χ Ρ Η Σ Ε ΙΣ ΤΟ Υ E-BANKING
2.1 Τα είδη του e-banking
Το e-banking, κατά βάση χωρίζεται σε τρία είδη, ανάλογα με τον εξοπλισμό
και τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται. Τα είδη αυτά είναι:
1. Internet banking (Τραπεζική μέσω διαδικτύου)
2. Phone banking (Τραπεζική μέσω τηλεφώνου)
3. Mobile banking (Τραπεζική μέσω κινητού)

2.1.1 Internet banking.
Το Internet banking, το οποίο μερικές φορές ονομάζεται και online Banking,
χρησιμοποιεί το Internet ως μέσο διεξαγωγής τραπεζικών δραστηριοτήτων. Για
να μπορέσει ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του e-banking πρέπει να
διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο σε
ορισμένες

περιπτώσεις απαιτούνται

περισσότερες

συσκευές

ασφαλείας

όπως

εγκατάσταση ειδικού λογισμικού ασφαλείας ή ψηφιακό πιστοποιητικό. Ο πελάτης
μίας

τράπεζας,

μέσω

του

Internet

banking,

έχει τη δυνατότητα να εκτελεί,

σχεδόν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και να λαμβάνει την πληροφόρηση που
επιθυμεί.
Οι

τράπεζες

έχουν

πλέον

την

προσωποποιούν τις ηλεκτρονικές τους

τεχνογνωσία

και

τις

δυνατότητες

να

υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία

πελατών που αντιπροσωπεύει ο χρήστης και με τον τρόπο αυτό υπάρχουν
παράδειγμα

επιπρόσθετες δυνατότητες

για

για εταιρικούς χρήστες σε σχέση με

ιδιώτες. Μεγάλη επένδυση γίνεται και στο θέμα της ασφάλειας που είναι ιδιαίτερα
κρίσιμο για την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων.
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2.1.2 Phone banking.
Μέσω του Phone Banking, η Τράπεζα, γίνεται πλέον προσιτή από το σπίτι, το
γραφείο, το αυτοκίνητο, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ως ένα βαθμό

και

η

παραδοσιακή τραπεζική σχέση μεταξύ υπαλλήλου και πελάτη. Συσκευές όπως
τα κινητά τηλέφωνα ή τα PDAs (Personal Digital Assistant,wikipedia) που είναι
εφοδιασμένες με την τεχνολογία WAP (Wireless Access Point,wikipedia) και
μπορούν να συνδεθούν στο Internet μπορούν να παρέχουν στους χρήστες τους τη
δυνατότητα διεξαγωγής τραπεζικών συναλλαγών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται
μέσω phone banking χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Αυτές που διεκπεραιώνονται από πράκτορες (agents) τηλεφωνικού κέντρου, και
αυτές που διεκπεραιώνονται αυτόματα μέσω συστημάτων αναγνώρισης φωνής IVRs
(Interactive voice response, wikipedia).
Στην πρώτη περίπτωση, o πελάτης επικοινωνεί φωνητικά με τον πράκτορα
της τράπεζας και μεταβιβάζει τα αιτήματά του.

Οι πράκτορες,

πρέπει να

ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του πελάτη, ώστε να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα,
αλλά και την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών και αιτημάτων του. Στη δεύτερη
περίπτωση, η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και o πελάτης απαντά στα
φωνητικά μηνύματα που ακούει στο τηλέφωνο του. Όπως και
έτσι

και

τώρα, ακολουθούνται διαδικασίες

του

πελάτη που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των

προηγουμένως,

πιστοποίησης και ταυτοποίησης
συναλλαγών του. Το phone

banking, δίνει τη δυνατότητα στον πελάτης μίας τράπεζας, να έχει στη διάθεση του,
σχεδόν όλες τις συναλλαγές είτε οικονομικές είτε πληροφοριακές που έχει και μέσω
Internet banking.
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2.1.3 Mobile banking
Το Mobile banking παρά τα πλεονεκτήματα, τις ευκολίες και την ευχρηστία
του, δεν έχει καταφέρει ακόμη να πείσει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό και
συνεπώς δεν έχει εδραιωθεί ακόμα σε σχέση με το internet και το phone banking.
Αν λάβουμε υπόψη όμως την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στην εγχώρια
αγορά, τότε το Mobile banking έχει όλες τις προοπτικές να αποτελέσει στο άμεσο
μέλλον ένα ευρέως

χρησιμοποιούμενο

κανάλι

πραγματοποίησης

ηλεκτρονικών

συναλλαγών. Μεγάλη σημασία δίνεται επίσης σε ότι αφορά το Mobile banking,
στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην πιστοποίηση του χρήστη. Ο χρήστης,
με

το

Mobile banking

έχει

τη

δυνατότητα

να

παρακολουθεί

το χαρτοφυλάκιο του και τα υπόλοιπα των λογαριασμών του, να μεταφέρει χρήματα,
να πληρώνει λογαριασμούς και κάρτες, να αιτείται τραπεζικά προϊόντα και
υπηρεσίες. Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε πώς τα διάφορα είδη του ebanking συνδέονται σε ένα κοινό τραπεζικό σύστημα.

A2A Middleware

A2A ISO 8583 Interface

ATM

Banking System

A2A s/nsBanking® A2A m Banking® A2A /Banking®A2A pB an kin g® A2A SW IFT MT
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2.2 Οι υπηρεσίες που προσφέρει.
Τις υπηρεσίες που προσφέρει το e-banking θα τις μελετήσουμε ξεχωριστά
για κάθε μία από τις κατηγορίες τους. (Internet banking, phone banking, mobile
banking).
2.2.1 Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Internet banking
Το Internet banking αποτελεί τη βάση του e-banking, όσον αφορά την ποικιλία
των

υπηρεσιών

που

προσφέρει.

Οι υπηρεσίες

αυτές χωρίζονται σε τέσσερις

μεγάλες διακριτές κατηγορίες:
•

Οικονομικές συναλλαγές

•

Πληροφοριακές συναλλαγές

•

Αιτήσεις

•

Άλλες υπηρεσίες

Οικονομικές συναλλαγές
Οι

οικονομικές

συναλλαγές

καλύπτουν

όλα τα είδη των συναλλαγών

που

μπορεί να κάνει ο συναλλασσόμενος και στο κατάστημα της τράπεζας. Οι
συναλλαγές

αυτές

αφορούν

ενδοτραπεζικές

συναλλαγές, όπως μεταφορές

κεφαλαίων, πληρωμή καρτών και δανείων, συναλλαγές που υλοποιούνται ύστερα
από διμερείς συμφωνίες της τράπεζας με τρίτο οργανισμό, όπως
λογαριασμών

εταιριών

πληρωμές

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και συναλλαγές που

υλοποιούνται στα πλαίσια διατραπεζικών συστημάτων, κυρίως της ΔΙΑΣ Α.Ε, αλλά
και άλλων όπως το σύστημα «ΕΡΜΗΣ».
Μεταφορές εντός τράπεζας
Οι μεταφορές κεφαλαίων εντός τράπεζας, διακρίνονται σε :
Μεταφορές σε λογαριασμό ιδίου, όπου ο χρήστης επιλέγει τον τραπεζικό
λογαριασμό χρέωσης και

τον τραπεζικό λογαριασμό πίστωσης,

πληκτρολογεί

το ποσό που θέλει να μεταφέρει και την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η
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πληρωμή και έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει

την εντολή μεταφοράς, η οποία

υπέχει θέση παραστατικού της συναλλαγής.
Μεταφορές

σε

λογαριασμό

τρίτου,

όπου

και

σε

αυτή

την περίπτωση ο

χρήστης επιλέγει τον τραπεζικό λογαρια σμόχρέωσης και στη συνέχεια καλείται να
πληκτρολογήσει τον αριθμό του λογαριασμού πίστωσης του δικαιούχου. Ο χρήστης
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο σημείο αυτό, ώστε τα λεφτά να πιστωθούν
στο σωστό λογαριασμό. Ακολούθως πληκτρολογεί το ποσό που θέλει να μεταφέρει
και την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η πληρωμή.
Εμβάσματα Εσωτερικού - Εξωτερικού
Για την αποστολή εμβάσματος, ο χρήστης επιλέγει τον τραπεζικό λογαριασμό
χρέωσης, στη συνέχεια επιλέγει την τράπεζα του δικαιούχου , από ένα σύνθετο πεδίο
που περιέχει όλες τις τράπεζες του εσωτερικού ή

του

εξωτερικού.

Έπειτα

πληκτρολογεί τον αριθμό του λογαριασμού δικαιούχου και καταχωρεί την επωνυμία
του δικαιούχου.
Πληρωμές δανείων
Η πληρωμή δανείου είναι συναλλαγή μεταφοράς εντός τράπεζας και όπως στις
παραπάνω περιπτώσεις μεταφοράς εντός τράπεζας εκτελείται άμεσα. Ο χρήστης
επιλέγει τον τραπεζικό λογαριασμό χρέωσης και το λογαριασμό δανείου και στη
συνέχεια πληκτρολογεί το ποσό που θέλει να μεταφέρει για την πληρωμή της δόσης
του δανείου και την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η πληρωμή.
Πληρωμές πιστωτικών καρτών
Οι πληρωμές πιστωτικών καρτών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
1. Πληρωμή πιστωτικών καρτών ιδίου:

Ο χρήστης επιλέγει τον τραπεζικό

λογαριασμό χρέωσης και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας που επιθυμεί να
πληρώσει. Ακολούθως πληκτρολογεί το ποσό που θέλει να μεταφέρει για την
πληρωμή της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία

που επιθυμεί να γίνει η

πληρωμή. Ο χρήστης έχει τηνπολυτέλεια και μεταχρονολογημένων πληρωμών,
γεγονός που τον διευκολύνει να προγραμματίζει τις πληρωμές του.
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2. Πληρωμή πιστωτικών καρτών τρίτου: Ο χρήστης επιλέγει τον τραπεζικό
λογαριασμό χρέωσης, στη συνέχεια καλείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό της
πιστωτικής κάρτας. Ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο σημείο
αυτό, ώστε τα λεφτά να πιστωθούν στη σωστή πιστωτική κάρτα. Ακολούθως
πληκτρολογεί το ποσό που θέλει να μεταφέρει για την πληρωμή της πιστωτικής
κάρτας και την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η πληρωμή.
3. Πληρωμή πιστωτικών καρτών άλλης τράπεζας: Οι πληρωμές πιστωτικών
καρτών άλλης τράπεζας διεκπεραιώνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος Dias
transfer. Για την πληρωμή πιστωτικών καρτών άλλης τράπεζας, ο χρήστης επιλέγει
τον τραπεζικό λογαριασμό χρέωσης στη συνέχεια επιλέγει την τράπεζα δικαιούχου,
από να σύνθετο πεδίο που περιέχει όλες τις τράπεζες εσωτερικού. Έπειτα ο
πελάτης καλείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Ακολούθως
πληκτρολογεί το ποσό που θέλει να μεταφέρει για την πληρωμή της πιστωτικής
κάρτας και την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η πληρωμή.
4.
μπορούν

Πληρωμές Δημοσίου: Πολλές πληρωμές ενός πελάτη έναντι του Δημοσίου,
να

ολοκληρώνονται

μέσω

e-banking.

Οι

περισσότερες

εξ

αυτών

διεκπεραιώνονται μέσω του διατραπεζικού συστήματος DIAS DEBIT. Οι πληρωμές
Δημοσίου παρέχουν όλο το πακέτο των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθιστώντας το
πολύ ελκυστικό για πολλούς επαγγελματίες της χώρας μας. Οι πληρωμές Δημοσίου,
αναφέρονται σε πληρωμές :
Φ.Π.Α
Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α
Ασφαλιστικές εισφορές Τ.Ε.Β.Ε
Είσπραξη Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Τέλη κυκλοφορίας
Πληρωμές Λογαριασμών ΔΕΚΟ
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Σχεδόν όλες οι μονάδες ηλεκτρονικής τραπεζικής της χώρας, παρέχουν στους
πελάτες τους, ολοκληρωμένο πακέτο πληρωμών λογαριασμών ΔΕΚΟ. Ονομαστικά οι
πληρωμές αυτές είναι:
•

ΟΤΕ

•

ΔΕΗ

•

ΕΥΔΑΠ

Πληρωμές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
Η πληρωμή λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας παρέχεται πλέον στις
περισσότερες τράπεζες. Κάποιες από αυτές τις πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω
του διατραπεζικού συστήματος DIAS D EBIT,ενώ άλλες αποτελούν προϊόν διμερούς
συμφωνίας μεταξύ τραπεζών και εταιριών.
Πληρωμές Ασφαλιστικών
Αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες συνάπτουν συμφωνίες με τράπεζες, δίνοντας τη
δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν τα ασφάλιστρα τους μέσω αυτών.
Πληρωμές τρίτων
Αρκετές εταιρίες δημιουργούν συμφωνίες με τράπεζες, δίνοντας τη δυνατότητα
στους πελάτες τους να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτές μέσω υπηρεσιών
που προσφέρουν οι τράπεζες.
Μαζικές πληρωμές- Μισθοδοσίες
Μία ακόμα υπηρεσία που προσφέρουν πολλές τράπεζες, είναι η εκτέλεση
μισθοδοσιών ή μαζικών πληρωμών μέσω αρχείου. Τα αρχεία αυτά μπορούν να
παράγονται είτε από τις ίδιες τις εταιρίες με χρήση των μηχανογραφικών τους
συστημάτων, είτε μέσω ειδικής εφαρμογής που διαθέτουν οι τράπεζες στους πελάτες
τους.
Κατάσταση Εντολών
Το Internet banking, πρέπει να δίνει στον πελάτη του, εύκολη ενημέρωση για το
status των εντολών οικονομικής φύσης.
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Μία εντολή που καταχωρείται μέσω του Internet μπορεί να περάσει από διάφορες
καταστάσεις, μέχρι να καταλήξει στην οριστική. Για το λόγο αυτό ο χρήστης του ebanking καλό είναι να ενημερώνεται και να παρακολουθεί συχνά το status των
συναλλαγών του, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιες εντολές του δεν
εκτελέσθηκαν.
Οι καταστάσεις εντολών είναι οι εξής, οι « Προς επεξεργασία» , η « Ακυρωμένη
από χρήστη», η «Ακυρωμένη από Τράπεζα», η « Ακυρωμένη από Οργανισμό», η «
Επιβεβαιωμένη από Τράπεζα», η « Εκτελεσμένη» και η « Μερικώς εκτελεσμένη».

Προμήθειες Συναλλαγών
Ένας χρήστης, πριν ξεκινήσει να κάνει οικονομική συναλλαγή μέσω Internet
banking, πρέπει να ενημερώνεται για τις προμήθειες των συναλλαγών. Οι τράπεζες
οφείλουν να έχουν σε δημόσια θέα το τιμολόγιο τους. Λόγω μεγάλου ανταγωνισμού,
είναι πιθανό,

οι τράπεζες

να

προβαίνουν

συχνά

σε

αναπροσαρμογές

των

τιμολογίων τους. Ένα βασικό πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είναι οι
μειωμένες προμήθειες.

Σήμερα καμία τράπεζα

δεν χρεώνει προμήθεια στις

μεμονωμένες μεταφορές κεφαλαίων εντός τράπεζας και οι περισσότερες από αυτές,
δεν χρεώνουν προμήθεια στις πληρωμές δημοσίου.

Πληροφοριακές συναλλαγές
Πολύ

σημαντικό είναι το κομμάτι των πληροφοριακών συναλλαγών που

καλύπτει το Internet banking.
όλα

τα

προϊόντα

που

Ο χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες για
διαθέτει

η

τράπεζα.

Οι συναλλαγές

αυτές

διακρίνονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Πληροφορίες λογαριασμών: Ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που
σχετίζονται με τον τραπεζικό του

λογαριασμό on line. Ο αριθμός λογαριασμού

εμφανίζεται με την διεθνή IBAN μορφή του. Ο χρήστης βλέπει την επωνυμία
του δικαιούχου, το είδος του τραπεζικού λογαριασμού, το κατάστημα διαχείρισης, το
επιτόκιο του και το νόμισμά του. Ακόμα, γνωρίζει το διαθέσιμο υπόλοιπό, το
-
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λογιστικό υπόλοιπο, το τοκιζόμενο υπόλοιπο και τυχών δεσμεύσεις που υπάρχουν
στο λογαριασμό του. Επίσης,

μερικές

τράπεζες

εμφανίζουν

την

τελευταία

πίστωση και τελευταία χρέωση του λογαριασμού του, καθώς και τα στοιχεία των
συνδικαιούχων, αν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί.

Πληροφορίες καρτών : Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης βλέπει τον αριθμό
πιστωτικής κάρτας, την επωνυμία του δικαιούχου, τον τύπο της κάρτας, το επιτόκιο
της, το πιστωτικό όριο και το νόμισμά της. Εμφανίζονται πληροφορίες για

το

επιτόκιο

το

υπερημερίας,

το

ποσό

συνδρομής,

το

διαθέσιμο υπόλοιπο,

οφειλόμενο υπόλοιπο, το ποσό μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών, την ημερομηνία
έκδοσης του τελευταίου statement, το ελάχιστο ποσό καταβολής, και την ημερομηνία
προθεσμίας καταβολής.

Επίσης

μερικές τράπεζες

εμφανίζουν την τελευταία

πληρωμή, μαζί με την ημερομηνία που έγινε.

Πληροφορίες Επιταγών: Ο χρήστης έχει την δυνατότητα, επιλέγοντας αρχικά
τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο συνδέεται το μπλοκ επιταγών του, να δει
αναλυτικά όλες τις επιταγές του και την κατάσταση αυτών. Οι τράπεζες δίνουν τη
δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν και ανάκληση
αρκετές τράπεζες

επιταγής.

Παράλληλα,

επιτρέπουν και επεξεργασία επιταγών, ώστε να διευκολύνουν

τους πελάτες τους στην παρακολούθηση αυτών.

Πληροφορίες δανείων: Ένας χρήστης που έχει πάρει δάνειο, οποιασδήποτε μορφής
από την τράπεζα,

έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για αυτό μέσω του

internet. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει το ποσό που του έχει απομείνει για την
αποπληρωμή του, την κατάσταση των δόσεων του και

τις

καταναλωτικές

ημερομηνίες πληρωμής τους, το επιτόκιο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που το
αφορούν.
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Αιτήσεις
Οι τράπεζες προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, ενσωμάτωσαν
στο

internet

προϊόντα

banking,

τους.

Μερικές

ηλεκτρονικές
από

τις

αιτήσεις

για τα περισσότερα

από τα

ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι : η αιτηση για

ανοίγμα λογαριασμού, αίτηση για δάνειο, αίτηση για παραγγελία συναλλάγματος και
αίτηση παραγγελίας μπλοκ επιταγών.

Βοηθητικές Υπηρεσίες
Πολλές

τράπεζες

πέραν των υπηρεσιών

που

προσφέρουν

στους χρήστες

τους, παρέχουν και βοηθητικά εργαλεία που διευκολύνουν τη ζωή των πελατών
τους. Συνήθως τα εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα και στους απλούς επισκέπτες του
site της τράπεζας.
Τέτοιες βοηθητικές υπηρεσίες είναι ο Υπολογισμός IBAN, η Μετατροπή
νομισμάτων και ο Υπολογισμός δόσεων δανείων.

2.2.2 Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Phonebanking
Το Phone Banking αποτελεί ένα εναλλακτικό κανάλι του e-banking, που
επιτρέπει στους πελάτες της τράπεζας να πραγματοποιούν τραπεζικές

συναλλαγές

χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τηλέφωνο 24 ώρες το 24ωρο. Οι χρήστες διαθέτουν
τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω:
Του συστήματος προ-μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων (IVR), όπου πιστοποιείται ο
χρήστης χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα, πληκτρολογώντας τους
κωδικούς του στη συσκευή το τηλεφώνου.
Τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους του call center. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας
(αντιπρόσωποι) που βρίσκονται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με
την βοήθεια σύγχρονων συστημάτων (CTI, CRM) μπορούν να παρέχουν συνεχή
τηλεφωνική

υποστήριξη

και ενημέρωση

των

πελατών

για

ένα

συνεχώς

διευρυνόμενο πλήθος τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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Πολλές είναι οι τράπεζες που είτε με δικούς τους πόρους είτε μέσω Outsourcing,
παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα συναλλαγών, μέσω μιας οποιασδήποτε
τηλεφωνικής συσκευής. Οι διαθέσιμες συναλλαγές του phone banking είναι οι
παρακάτω:
•

Ενεργοποίησης και ακύρωσης κάρτας ανάληψης χρημάτων

•

Ακυρώσεις πιστωτικών καρτών

•

Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας καρτούχων

•

Εξυπηρέτηση καρτούχων για αμφισβητήσεις χρεώσεων

•

Ενημέρωση για απόδοση και αποτίμηση αμοιβαίων κεφαλαίων

•

Ενημέρωση για όλα τα προϊόντα που έχει ο πελάτης στην τράπεζα

•

Ανάλυση υπολοίπου των λογαριασμών

•

Ανάλυση υπολοίπου πιστωτικής κάρτας και ενημέρωση κινήσεων

•

Κίνηση λογαριασμού

• Έκδοση και ανάκληση μπλοκ επιταγών
•

Μεταφορές - Πληρωμές

•

Υπηρεσίες πελάτη ( π.χ. Αλλαγή κωδικού ασφαλείας )

•

Αιτήσεις

2.2.3

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Mobilebanking

Οι υπηρεσίες Mobile Banking δεν είναι τόσο διαδεδομένες στην Ελλάδα, με
συνέπεια προς το παρόν να το διαθέτουν λίγες τράπεζες. Το Mobile Banking
υποστηρίζουν συσκευές νέας τεχνολογίας με ενσωματωμένο web browser, όπως:
• Κινητά τηλέφωνα προηγμένης τεχνολογίας (smart phones)
• Υπολογιστές χειρός ( PDAs)
Οι πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι διαθέσιμη στους πελάτες όλων των εταιριών
κινητής τηλεφωνίας και γίνεται άμεσα και γρήγορα, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις Ο
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πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
τράπεζας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ή μέσω του i-mode.
Μοναδική

προϋπόθεση

ηλεκτρονικών
πρόσβασης

υπηρεσιών

στην

για
της

υπηρεσία

την

τράπεζας,
mobile

πρόσβαση
είναι

banking

ο
και

στην

ιστοσελίδα

των

χρήστης να έχει κωδικούς
να

έχει ενεργοποιήσει τη

σύνδεση του στο internet.
To mobile banking διαθέτει τις εξής συναλλαγές:
•

Διαχείριση λογαριασμών

•

Διαχείριση καρτών

•

Διαχείριση δανείων

•

Πληρωμές - Μεταφορές

•

Προσωπικές υπηρεσίες πελάτη

•

Παραγγελία για πλήρη statements

•

Αγορά και πώληση μετοχών

•

Ενημέρωση εντός ολίγων λεπτών για εκτέλεση εντολής

•

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (real time) για την τιμή της μετοχής προς
αγορά ή πώληση

•

Παρακολούθηση και αποτίμηση χαρτοφυλακίου

•

Αναλυτική πληροφόρηση για παρελθούσες κινήσεις στο χαρτοφυλάκιο

•

Πληροφορίες και διαφημιστικά μηνύματα για υπηρεσίες, προϊόντα και
προσφορές της τράπεζας

•

Αλλαγή του απόρρητου κωδικού PIN

•

Προσωπικά μηνύματα

Οι τραπεζικές εργασίες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των εφαρμογών eBanking αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη
σελίδα:
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Τ ρ α π τζικ ή εργα σία
Ταμιευτήριο

8.
9.
ΙΟ .
11.
1.
2.
3.
4
5.
6.
1.

Λ επ το μ έρ ειες
Ε ρ ώ τη σ η κίνησης λ ο γ α ρ ια σ μ ο ύ
Ε ρώ τηση υ π ο λο ίπ ο υ
Α ίτη ση Ε κ δ ο σ η ς ι ξ τ ρ τ
Μ ττο φ ο ρ σ α π ό λο γ α ρ ια σ μ ό σ τ λ ο γ α ρ ια σ μ ό
Μ ε τ α φ ο ρ ά α τ τ ό λ ο γ α ρ ι α σ μ ό σε λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ ρ ί τ ο υ
προσώπου
Ά ν ο ιγ μ α ν έ ο υ λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ
Ε ξόφ λ η σ η λο γ α ρ ια σ μ ο ύ και μ ε τ α φ ο ρ ά υ π ο λ ο ίπ ο υ στ
ντο λ ο γ α ρ ια σ μ ό
Π α ρ α γ γ τλία μπλοκ ε π ιτ α γ ώ ν
Α κύρω ση π α ρ α γ γ ελ ία ς μπλοκ ε π ιτ α γ ώ ν
Τυχόν π α ρ α γ γ τλ ία ς μπλοκ τπιτα γιύ ν
Α ίτη ση έ κ δ ο σ η ς χ ρ ε ω σ τ ι κ ή ς κ ά ρ τ α ς
Ε ισα γ ω γ ή π α γ ίω ν εν τ ο λ ώ ν
Δ ια γ ρ α φ ή π α γ ίω ν τν το λ ώ ν
Π ληρ ο φ ορ ια κή κ α τ ά σ τ α σ η π α γ ίω ν τν τ ο λ ώ ν
Τύχη π α γ ίω ν τν τ ο λ ώ ν
Δ ια χ τίρ ισ η α σ φ α λ ισ τ ικ ώ ν τ ισ φ ο ρ ώ ν
Ε ξυ π η ρ έτη σ η θ υ γ α τρ ικ ώ ν τ τα ιρ τιώ ν κάθτ τ ρ ά π ε ζ α ς .
Ε ντολές α γ ο ρ ά ς ,'π ώ λ η σ η ς μ ττο χ ώ ν χρ ημ α τιστη ρ ίου

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10

Α κύρω ση τν το λ ώ ν χρημ α τιστη ρίου
Κίνηση χ α ρ τ ο φ υ λ α κ ίο υ
Χ α ρτο φ υλά κιο α μ ο ιβ α ίω ν κ τφ α λ α ίω ν
Αγορά / π ρ ο τξό φ λ η σ η τ ίτ λ ω ν α μ ο ιβ α ίω ν κ τφ α λ α ίω ν
Χ α ρ το φ υ λ ά κ ιο α υ λ ώ ν τ ίτ λ ω ν / τ ίτ λ ω ν του Δ η μ ο σ ίο υ
Α γ ο ρ ά / π ρ ο τξό φ λ η σ η α υ λ ώ ν τ ίτ λ ω ν του Δ η μ οσίου
Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ δ η μ ό σ ι α τ γ γ ρ α φ ή (u nd erw ritin g )
Ε π τν δ ύ σ τις σ τ π ρ ο θ τσ μ ια κ ο ϋ ς λ ο γ α ρ ια σ μ ο ύ ς
Ετττνδυσίΐς. σ τ σ υ ν ά λ λ α γ μ α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εξυπηρέτηση Τρίτιυν

Επενδύσεις

1 1 Ε τττνδοστις σ τ ομ όλογ α κ α ι ιμ ολ ογ ίτς
KarotvcOujTi κή

1. Α ίτηση π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ δα νείου
2 . Α ίτηση κ α τ α ν α λ ω τ ικ ο ύ δ ον τιού
3 . Α ί τ η σ η έ κ δ ο σ η ς π ι σ τ ω τ ι κ ή ς κα ρ τ α ς
4 . Έκδοση β (β « ίω σ η ς υ π ο λ ο ίπ ω ν
5. Ε κ τ ύ π ω σ η δχσολο γίου
6 . Ε ξ ό φ λ η σ η δ»σ«υυν μτ μ β τ α φ ο ρ ά α τ ό Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό
7 . Α ίτηση α τττγχστικού δα ντίου
8

Στεγαστική πίστη
Εισαγυυγές- Ε ξα γιυγές

Ε κ τ ό π ω τ τ η δ .κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ι υ ν σ τ ε γ α τ τ ι κ ο ύ δ α ν τ ί ο υ

1 . Ε ξ ό φ λ η σ η δοσευυν μτ μ ε τ α φ ο ρ ά α τ ό Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό
1 . Ε μ β ά σ μ α τ α στ τ ρ ά π ε ζ α του Ε σ ω τερ ικο ύ
2 . Ε μ β άσμ οττα στ τ ρ ά π τ ζ α του Ε ξω τερ ικ ο ύ
3. Τύχη τ μ β ά σ ιια τ ο ς
4. Α κύρω ση εμβάσματος
5 . Μ α ζικ ή α π ο σ τ ο λ ή τ μ β α σ μ ά τ ω ν

Επ ιχειρ η μ α τικές Χ ρ ί μ α το δ ο τήσε ις

1 . Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α Π ο ν τ ίο υ
2 . Π α ρ α κ ο λ ο ύ β η σ η κ ί ν η σ η ς λ ο γ α ρ ια ο μ ιο ύ χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν
3 . Α ίτηση ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ο ύ ία ν ε ία υ
4 . Ε ξ ό φ λ η σ η με μ ε τ α φ ο ρ ά αττό λ ο γ α ρ ι α σ μ ό
5. Α ν τίλο γος τισ ττρ ά ξτω ς δ ό σ εω ν
6 . Υ π ό λ ο ιπ α χρημ α τοδοτικ ώ ν λογαρκκσμώ ν
7 . Α ν ά λ υ σ η τπ ιτο κ ια κ ή ς επ ιβ ά ρ υ ν σ η ς
8 . Π ληροφ ορια κά σ τ ο ι χ ε ί α όα ντίου εμ π όρω ν
9 . Κίνηση τ α μ ε ίο υ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε-ΕΛΝΚΣΝΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1 Διείσδυση του e-Banking στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στην υιοθέτηση και χρήση της
ηλεκτρονικής τραπεζικής από χώρα σε χώρα. Μεγαλύτερη διάδοση του e-Banking
παρουσιάζουν, όπως είναι φυσικό, χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου εκτός του
υψηλού βιοτικού επιπέδου, παρατηρείται επιπλέον και μεγάλη διάδοση τόσο του
Διαδικτύου όσο και των νέων τεχνολογιών γενικότερα. Έ τσι κατά το 2005 το
ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου που είχαν υιοθετήσει την πραγματοποίηση
τραπεζικών αλλά και χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του Intemet σε χώρες
όπως η Φιλανδία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Εσθονία ήταν μεταξύ 70 και 80%.
Υψηλά ποσοστά διείσδυσης της τάξης του 60 με 70% μετρήθηκαν και σε Σουηδία και
Ολλανδία, χώρες που παραδοσιακά εμφάνιζαν μεγάλα ποσοστά διάδοσης της
ευρυζωνικότητας και της καινοτομίας.
Αντιθέτως χώρες τις νότιας και ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν χαμηλά
ποσοστά διάδοσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Πιο συγκεκριμένα, Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πολωνία παρουσιάζουν τα
μικρότερα ποσοστά που φτάνουν μέχρι το 20% του συνόλου των χρηστών του
^ « γ^ . Τέλος, μεταξύ των χωρών της Μεσογείου πρωτοπορία όσον αφορά το
ποσοστό διάδοσης παρατηρείται στην Ισπανία όπου το 30-40% των χρηστών του
!η « Γ ^

δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ενεργά το e-Banking.υψηλού

βιοτικού

-
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επιπέδου, παρατηρείται επιπλέον και μεγάλη διάδοση τόσο του Διαδικτύου όσο και
των νέων τεχνολογιών γενικότερα. Έ τσι κατά το 2005 το ποσοστό των χρηστών του
Διαδικτύου που είχαν υιοθετήσει την πραγματοποίηση τραπεζικών αλλά και
χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του Intemet σε χώρες όπως η Φιλανδία, η
Νορβηγία, η Ισλανδία και η Εσθονία ήταν μεταξύ 70 και 80%. Υψηλά ποσοστά
διείσδυσης της τάξης του 60 με 70% μετρήθηκαν και σε Σουηδία και Ολλανδία,
χώρες που παραδοσιακά εμφάνιζαν μεγάλα ποσοστά διάδοσης της ευρυζωνικότητας
και της καινοτομίας.
Αντιθέτως χώρες τις νότιας και ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν χαμηλά
ποσοστά διάδοσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Πιο συγκεκριμένα, Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πολωνία παρουσιάζουν τα
μικρότερα ποσοστά που φτάνουν μέχρι το 20% του συνόλου των χρηστών του
Μ « γ^ . Τέλος, μεταξύ των χωρών της Μεσογείου πρωτοπορία όσον αφορά το
ποσοστό διάδοσης παρατηρείται στην Ισπανία όπου το 30-40% των χρηστών του
ΐ η « Γ ^ δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ενεργά το e-Banking. Στο διάγραμμα που
ακολουθεί απεικονίζεται ο χάρτης της Ευρώπης με διαφορετικά χρώματα όσον αφορά
τα ποσοστά των χρηστών της ηλεκτρονικής τραπεζικής επί του συνόλου των χρηστών
του

Διαδικτύου

για

το

έτος

2005,

αντικατοπτρίζοντας

τις

διαφορές

που

παρατηρούνται στις διάφορες περιοχές, τάση που παρατηρείται και σήμερα, με τις
χώρες που υπολείπονται όμως σε ποσοστά να καλύπτουν σταδιακά το χάσμα, κάτι
που ισχύει και για την Ελλάδα.

-
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Διάδοση e-Banking στην Ευρώπη e-Banking στην Ευρώπη
Online· banking adoption vanes across Europe
% of

U5C 09lfr*C tWK >» ii>y Of

Πηγή: DB Research, Eurostat, Forrester, WDI, World Gazetteer, 2005

Σύμφωνα με έρευνα της Datamonitor αναφορικά με την διαχρονική πορεία
διάδοσης του e-Banking στην Ευρώπη, το 2003 οι πελάτες των τραπεζών που
διεκπεραίωναν τις

συναλλαγές

τους

μέσω

του

Μ « γ^

ανέρχονταν σε

60

εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός, παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης
του 9,1%, προσέγγισε το 2008 τα 80 εκατομμύρια όπως φαίνεται και στο διάγραμμα
που ακολουθεί:
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Αριθμός πελατών e-Banking στην Ευρώπη e-Banking στην Ευρώπη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ E-BANKING ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ

2004

2005

2006

2007

2008

ΕΤΗ

Πηγή: Datamonitor: e-Banking strategies in Europe
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3.2 Διείσδυση του e-Banking στην Ελλάδα

Στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής δραστηριοποιούνται με επιτυχία εδώ και
αρκετά χρόνια οι περισσότερες ελληνικές και πολυεθνικές τράπεζες που λειτουργούν
στην ελληνική επικράτεια. Παρ’ όλα, αυτά παρατηρείται σχετικά χαμηλή διείσδυση
του ο-ΒαηΗη§ στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στα γενικότερα χαμηλά ποσοστά εξοικείωσης του ελληνικού
κοινού με τις νέες τεχνολογίες και το Ιη ^ η οη το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος
να αντιμετωπίζει την ηλεκτρονική τραπεζική με σχετική δυσπιστία ακόμη και
σήμερα. Ένας ακόμη παράγοντας που σχετίζεται με την μικρή σχετικά εξάπλωση του
β-ΒαηΗη§ είναι και τα σχετικά χαμηλά ποσοστά ευριζωνικότητας, δηλαδή της
γρήγορης σύνδεσης στο Διαδίκτυο, στους έλληνες χρήστες, κάτι που σχετίζεται και
με το κόστος σύνδεσης.
Εντούτοις, την τελευταία πενταετία ο αριθμός των χρηστών Intemet και των
χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς.
Όσον αφορά τους χρήστες του Διαδικτύου, στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί
διαγράφεται αυτή η θετική πορεία που παρουσιάζει η διείσδυση του ΣηοΓηΟ; στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε αντιδιαστολή με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-
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Ποσοστό (%) των νοικοκυριών με κατ’ οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο Διαδίκτυο

3 9 ,4
3 0 ,2

2 7 ,2
2 4 ,2

2005

2006

2007

2008

Ε Ε 2 7 —4— Ε Ε 1 5 —A— Ε λ λ ά δ α

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Αναφορικά με τους χρήστες των υπηρεσιών e-Banking, στα τέλη του 2006 οι
χρήστες ξεπέρασαν τους 500.000, γεγονός ιδιαίτερα αισιόδοξο για το μέλλον αν
αναλογιστεί κανείς ότι το αντίστοιχο νούμερο το 2001 δεν ξεπερνούσε τους 150.000
χρήστες. Οι χρήστες των online τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ανέρχονται
περίπου στο 20% του συνόλου των χρηστών του Internet στη χώρα και οι οι
συναλλαγές μέσω του e-Banking αυξάνονται με ένα ρυθμό της τάξης του 25%
ετησίως. Εκτιμάται επιπλέον ότι οι online υπηρεσίες των ελληνικών τραπεζών δεν
υστερούν

σε

εξασφαλίζοντας

τίποτα

από

αμεσότητα,

τις

αντίστοιχες

ικανοποιητική

των

τραπεζών

εξυπηρέτηση

του

εξωτερικού,

και ασφάλεια

στους

χρήστες. Τα παραπάνω νούμερα και ποσοστά αναμένεται στο άμεσο μέλλον να
αυξηθούν καθώς ο ανταγωνισμός τόσο μεταξύ των παρόχων ευρυζωνικού Internet,
όσο και μεταξύ των τραπεζών έχει ενταθεί, πράγμα που οδηγεί στην αυξανόμενη
διείσδυση του Internet και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής στα ελληνικά
νοικοκυριά.

-
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3.3 Το e-banking των Ελληνικών Τραπεζών.

3.3.1 ALPHABANK

Η ALPHA BANK ξεκίνησε συντηρητικά
την παροχή υπηρεσιών web banking, σήμερα
όμως παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, σε
ένα πολύ εύχρηστο περιβάλλον και μάλιστα με
μοναδικό πλεονέκτημα - δυνατότητα τη δωρεάν
μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμούς τρίτων ακόμα και αν αυτοί ανήκουν σε
διαφορετικές τράπεζες.
Το Alpha Web banking, όπως ονομάζονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής
της Alpha Bank προσφέρει στους πελάτες της τράπεζας ένα ευρύ
αυτών

φάσμα

δυνατοτήτων.

Μεταξύ

συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά κεφαλαίων σε

λογαριασμούς

της ίδιας τράπεζας ή άλλων τραπεζών του εσωτερικού και του

εξωτερικού, καθώς και η ενημέρωση για κάθε κίνηση στους λογαριασμούς του
χρήστη. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής ΦΠΑ, η πραγματοποίηση παγίων
εντολών(π.χ. πληρωμή ενοικίου), καθώς και πολλών ακόμη ειδών λογαριασμών
(πιστωτικές κάρτες και δάνεια της τράπεζας, πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών,
λογαριασμοί

σταθερής

και

κινητής

τηλεφωνίας,

καταβολή

ασφάλιστρων,

λογαριασμών Δημοσίου, κ.ά.).
Το περιβάλλον εργασίας μέσω web μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι
λειτουργικό και οι διαδικασίες εκτελούνται ταχύτατα. Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί
από τον πελάτη να περάσει μία τουλάχιστον φορά από την τράπεζα, ενώ επιπλέον η
έγκριση της αίτησης φθάνει σχεδόν τις 7 ημέρες από την κατάθεσή της. Αρκετή
προσπάθεια απαιτείται για την εξέλιξη του Help Desk, το οποίο αφενός δεν έχει
απευθείας αριθμό κλήσης,

αφετέρου ο αριθμός κλήσης

της

τηλεφωνικής

υποστήριξης δεν αναφέρεται στο site, ενώ είναι το ίδιο με εκείνο του τηλεφωνικού
κέντρου της τράπεζας, γεγονός που προκαλεί αρκετά προβλήματα σε σχέση με το

-
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χρόνο εξυπηρέτησης. Συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρει το web banking της
Alpha Bank είναι οι εξής:
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
Εντός Alpha Bank σε λογαριασμό δικό σας.
Εντός Alpha Bank σε λογαριασμό τρίτου.
Αποστολή εμβάσματος σε Ευρώ ή άλλο νόμισμα σε άλλη τράπεζα Εσωτερικού.
Αποστολή εμβάσματος σε Ευρώ ή άλλο νόμισμα σε άλλη τράπεζα Εξωτερικού.
Πάγιες εντολές μεταφοράς σταθερού ποσού (σε Ευρώ) μεταξύ λογαριασμών σας.
Πάγιες εντολές μεταφοράς σταθερού ποσού (σε Ευρώ) σε λογαριασμούς τρίτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ:
Λογαριασμούς καταθέσεων σε Ευρώ ή Ξένο νόμισμα.
Δάνεια στεγαστικά ή χορηγητικά.
Δάνεια "Alpha Επιλογή".
Κάρτες Alpha Bank.
Για την αναλυτική θέση και αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στην Alpha Finance με
βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. καθώς
και για την χρηματική θέση στην Alpha Finance, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την
αμέσως προηγούμενη της ερωτήσεως.
•

Τους επενδυτικούς λογαριασμούς σας Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

•

Τις προθεσμιακές σας καταθέσεις.

•

Την εικόνα των Prime και Private επενδυτικών λογαριασμών.

•

Βιβλιάρια επιταγών, Φύλλα βιβλιαρίων των επιταγών ακυκλοφόρητες επιταγές,
κατάσταση επιταγών, κατάσταση αιτήσεων για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών κτλ.

-
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•

Μεταφορές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των εναλλακτικών δικτύων της
Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alpha phone Banking και Alpha Mobile
Banking)

•

Πάγιες εντολές μεταφορών που έχουν καταχωρηθεί μέσω των εναλλακτικών
δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alpha phone Banking και Alpha
Mobile Banking)

•

Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των εναλλακτικών δικτύων της
Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alpha phone Banking και Alpha Mobile
Banking)

•

Το ανώτατο ημερήσιο "όριο μεταφορών" σε λογαριασμούς τρίτων. Δηλαδή
λογαριασμούς που δεν είναι αποθηκευμένοι στο προφίλ των πελατών.

•

Το "προφίλ". Δηλαδή τα προϊόντα που διαχειρίζονται οι πελάτες μέσω της
συνδρομής τους, όπως για τους λογαριασμούς καταθέσεων, δάνεια και κάρτες
που έχουν συνδέσει και διαχειρίζονται μέσω του Alpha Web Banking ή/και του
Alpha phone Banking (με τη βοήθεια εκπροσώπου της Τραπέζης).

•

Για την "Κάρτα Συνδρομητή" στο Alpha phone Banking δηλ. τους λογαριασμούς
και τις πληρωμές που μπορούν να διαχειρίζονται οι πελάτες μέσω συναλλαγών
του Alpha phone στο αυτόματο σύστημα εκτελέσεως συναλλαγών με επιλογή
πλήκτρων-IVR.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ:
Πληρωμή των πιστωτικών καρτών Alpha Bank.
Πληρωμή των πιστωτικών καρτών Alpha Bank τρίτων.
Σε πιστωτικές κάρτες εκδόσεως άλλων τραπεζών εσωτερικού.
Δανείων Alpha Επιλογή αποθηκευμένα στο προφίλ.
Δανείων Alpha Επιλογή που δεν ανήκουν στο προφίλ.
Δανείων Alpha Bank καταναλωτικών και προσωπικών.
Σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
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Σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
Σε ασφαλιστικές εταιρείες.
Σε λοιπές εταιρίες.
Δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς, επώνυμα ή ανώνυμα.

3.3.2 WIN ΒΑΝΚ(ΤράπεζαΠειραιώς).

Ο όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από

Wllbank

τους πιο δυναμικούς και δραστήριους της
ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς
ιδρύθηκε

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ο υ

του 2000 ως η πρώτη
Ελλάδα

και

το

1916.

Το

ηλεκτρονικό

δίκτυο τραπεζικής της Win bank του ο μ ί λ
Πειραιώς

δημιουργήθηκε

τον

Ιανουάριο

ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην

αποτελεί αυτόνομη επιχειρηματική

μονάδα αυτής. Το επίσημο

λανσάρισμα της πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2000. Η Win bank έχει
κερδίσει 24 βραβεία από οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό για την καινοτομία
και τις υπηρεσίες της, ενώ είναι η πρώτη ελληνική υπηρεσία ηλεκτρονικής
τραπεζικής πιστοποιημένη κατά ISO901:2000.
Η αίτηση

για πρόσβαση

μπορεί να γίνει σε

στις

υπηρεσίες

Internet

Banking

της Win bank

οποιοδήποτε κατάστημα της Πειραιώς εφόσον έχει ανοιχτεί

ένας καταθετικός λογαριασμός στην τράπεζα. Ο πελάτης παραλαμβάνει αυθημερόν
τους προσωπικούς του κωδικούς (User ID, Password), αντίγραφο της σύβασης
καθώς και οδηγίες χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
σε ένα κουτί (Bank in a box). Εναλλακτικά η αίτηση μπορεί να γίνει online
οπότε οι κωδικοί αποστέλλονται στον πελάτη με courier. Το κόστος έκδοσης των
κωδικών ανέρχεται στα 5 ευρώ, ενώ

ο

χρήστης

μπορεί

να

ξεκινήσει

να

συναλλάσσεται μέσω του Internet εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης και την παραλαβή των κωδικών.
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Το menu των υπηρεσιών στο site της Win bank είναι ιδιαίτερα εύχρηστο
καθώς οι υπηρεσίες

ομαδοποιούνται

Μεταφορές/Εμβάσματα,

Χρηματιστήριο,

Προϊόντων, Ρυθμίσεις Ασφάλειας. Από
έχει

στα

εξής:

Alerts,
την

Χαρτοφυλάκιο,

Υπηρεσίες

επιλογή

Πληρωμές,

Πελάτη,

Χαρτοφυλάκιο

Αιτήσεις
ο πελάτης

τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, να

ενημερωθεί για τις χρεώσεις και τις πιστώσεις των λογαριασμών και να ζητήσει να
λαμβάνει με e-mail τις κινήσεις των λογαριασμών για το χρονικό διάστημα που
επιθυμεί. Επιπλέον στην ενότητα αυτή έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τις
κάρτες, τα δάνεια και τις επιταγές που

πιθανώς έχει.

Στην επιλογή

πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλεί χρέη από πιστωτικές

Πληρωμές ο

κάρτες,

πληρώνει ασφάλιστρα καθώς και λογαριασμούς επιλεγμένων

να

εταιριών

(σταθερής, κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, συνδρομητικής τηλεόρασης).
Επιπλέον

στους επαγγελματίες με την επιλογή πληρωμές μέσω αρχείου είναι

εφικτή τόσο η μισθοδοσία του

προσωπικού

όσο και οι άμεσες μαζικές

πληρωμές των προμηθευτών.
Η επιλογή Μεταφορές / Εμβάσματα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων
τόσο μεταξύ λογαριασμών

του ίδιου πελάτη όσο και αποστολή κεφαλαίων σε

λογαριασμούς τρίτων σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η ενότητα
Χρηματιστήριο αφορά.την.πραγματοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αγοραπωλησία μετοχών, τη
δημόσιες εγγραφές, την
του

δείκτη

του Χ.Α.

και

συμμετοχή

σε

real-time παρακολούθηση των τιμών των μετοχών
και την real-time πληροφόρηση για τις ισοτιμίες ξένων

νομισμάτων καθώς και των δεικτών ξένων αγορών. Η υπηρεσία Alerts παρέχει
ενημέρωση στον πελάτη

σε πραγματικό χρόνο για τις τραπεζικές του συναλλαγές

μέσω

τηλεφωνήματος

e-mail,

sms

ή

από

τραπεζικό αντιπρόσωπο. Μ ε την

επιλογή Υπηρεσίες Πελάτη ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να φέρει το Win bank
Internet στα μέτρα του.
Ειδικότερα μπορεί να
υπηρεσίας,

να

κάνει ρυθμίσεις ως προς τον τρόπο εμφάνισης της

ενημερώνεται

για

θέματα

ασφαλείας,

να

βρίσκει χρήσιμες

πληροφορίες για επιτόκια, αμοιβαία κεφάλαια και τιμές συναλλάγματος και να
βλέπει τις συναλλαγές του που βρίσκονται προς έγκριση. Μέσω της ενότητας
Αιτήσεις Προϊόντων μπορεί να γίνει κατάθεση online αιτήσεων με σκοπό την
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απόκτηση προϊόντων της

Τράπεζας Πειραιώς όπως πιστωτικές κάρτες,

καταθετικοί λογαριασμοί και δάνεια. Η Τράπεζα Πειραιώς, με την υπηρεσία
winlife, μοναδική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, επιτρέπει την πραγματοποίηση
online δωρεών σε φιλανθρωπικές

ή

οικολογικές οργανώσεις, εύκολα και με

ασφάλεια μέσω πιστωτικής κάρτας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί από τον Όμιλο Πειραιώς στην ασφάλεια
των συναλλαγών των πελατών του μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων εξυπηρέτησης.
Για

το

σκοπό

αυτό

έχει

συνεργαστεί

με εξειδικευμένες εταιρίες διεθνούς

κύρους, όπως τη VERISIGN, τη VISA INTERNATIONAL, τη MICROSOFT, και
την IBM Γερμανίας. Η τράπεζα για

να

εξασφαλίσει

το

απόρρητο

της

μεταφοράς των δεδομένων χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση και κρυπτογράφηση με
βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bits. Επιπρόσθετα για την εκτέλεση
συγκεκριμένων συναλλαγών η χρήση του κωδικού extra PIN είναι απαραίτητη. Το
extra PIN είναι ένας κωδικός PIN περιορισμένης διάρκεια ζωής καθώς ισχύει για 5
λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν υποκλαπεί,

δε

θα

είναι

χρήσιμο

για

μελλοντική χρήση. Για λόγους ασφαλείας, αν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα
για 7 λεπτά, γίνεται αυτόματη

αποσύνδεση

από

την

πλατφόρμα

Win bank

Internet. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών η Win bank δίνει τη
δυνατότητα ελέγχου και ανανέωσης του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ώστε να
μην

αποσυνδέεται ο πελάτης εφόσον δεν το επιθυμεί και να ολοκληρώνει τις

συναλλαγές του.
Το 2006 επιτεύχθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά ένας από τους κύριους
στρατηγικούς στόχους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της

Win bank, που είναι η διατήρηση

της Τράπεζας Πειραιώς,

της κορυφαίας

θέσης

στην

αγορά.

Εξαιρετικά υψηλό είναι το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών/χρηστών των
υπηρεσιών, καθώς το 94% των

πελατών

δήλωσαν

ικανοποιημένοι έως

πολύ

ικανοποιημένοι με το Internet

Banking της τράπεζας. Στην υπηρεσία Internet

Banking οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 56%, ο αριθμός ενεργών πελατών κατά 32%
και ο αριθμός εγχρήματων συναλλαγών κατά 33%. Επί των συνολικών συναλλαγών
της τράπεζας, μέσω των υπηρεσιών Win bank εκτελέστηκε το 67% των πληρωμών
ΙΚΑ, το 75% των πληρωμών ΤΕΒΕ, το 65% των πληρωμών ΦΠΑ και το 49%
των εμβασμάτων. Κατά το 2006 το Internet Banking επισκέπτονταν περίπου 7.500
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πελάτες καθημερινά, ενώ υπήρξαν ημέρες που εξυπηρετήθηκαν πάνω από 14.000
πελάτες και περισσότερες από 11.500
υπηρεσίας

εγχρήματες συναλλαγές. Οι χρήστες της

τηλεειδοποιήσεων αυξήθηκαν κατά

39%

και παρέλαβαν περίπου

950.000 μηνύματα (e-mail, sms, τηλεφωνήματα).

Στην

εικόνα που

ακολουθεί απεικονίζονται σχηματικά οι υπηρεσίες που

προσφέρει η Win bank στους πελάτες της μέσω του Internet banking.
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3.3.3 ASPISBANK

Την

πραγματοποίηση

τραπεζικών

και

χρηματιστηριακών συναλλαγών παρέχει στους

A S P IS

B A N K

Οι

πελάτες της η Aspis Bank μέσω των υπηρεσιών
online Banking και Online Trading αντίστοιχα.
εγγεγραμμένοι

χρήστες

των

υπηρεσιών

μπορούν, μεταξύάλλων, να ενημερώνονται για
το υπόλοιπο και την κίνηση των λογαριασμών τους, να πραγματοποιούν online
μεταφορές χρημάτων και αποστολές εμβασμάτων, να πληρώνουν λογαριασμούς και
πιστωτικές κάρτες. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις
τρέχουσες τιμές

όλων των μετοχών του Χ.Α., να δίνουν online εντολές για την

αγορά ή την πώληση μετοχών,

να

παρακολουθούν

τις

εξελίξεις

στο

προσωπικότους χαρτοφυλάκιο σε πραγματικό χρόνο κ.ά.
Συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Aspis Bank μέσω του web
banking της είναι οι εξής:
•

Τραπεζικές Συναλλαγές

•

Συνοπτική παρουσίαση των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.

•

Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού.

•

Πληροφορίες για την κίνηση των λογαριασμών.

•

Ανάλυση και ενημέρωση των δανειακών λογαριασμών.

•

Αναλυτική παρουσίαση των προθεσμιών που έχουν συναφθεί με την
τράπεζα.

•

Online μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών.

•

Online αποστολές εμβασμάτων, είτε μέσα στο δίκτυο Καταστημάτων της
Aspis bank, είτε σε άλλη Τράπεζα.

•

Online πληρωμές πιστωτικών καρτών, κινητής τηλεφωνίας και σταθερής
τηλεφωνίας.

•

Ανάθεση Παγίων Εντολών για πληρωμές Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ.,
Κινητής Τηλεφωνίας, Ασφαλίστρων κ.ά.
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•

Online διαχείριση κωδικού επιβεβαίωσης συναλλαγής.

•

Online διαχείριση προσωπικού κωδικού πρόσβασης.

•

Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

•

Εμφάνιση δυναμικού Χαρτοφυλακίου

•

Εμφάνιση χρηματικών ταμειακών κινήσεων

•

Καταχώρηση εντολών και άμεση διαβίβαση στο ΧΑ σε πραγματικό χρόνο

•

Δυνατότητα μεταβολής ή ακύρωσης εντολής σε πραγματικό

•

χρόνο

•

Αναλυτική επιβεβαίωση πράξεων σε πραγματικό χρόνο με μέση τιμή
εκτέλεσης

•

Δημιουργία και παρακολούθηση εικονικού χαρτοφυλακίου

•

(μέχρι 10 μετοχές)

•

Εισαγωγή εντολής πληρωμής (μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου από τον
χρηματιστηριακό λογαριασμό στον τραπεζικό λογαριασμό)

•

Παροχή πρόσθετων ειδήσεων και νέων

•

Εμφάνιση πραγματικού Χαρτοφυλακίου με αποτίμηση

•

Εμφάνιση του Χαρτοφυλακίου με τρέχουσες τιμές ΧΑ

•

(καθυστέρηση 15')

•

Εμφάνιση πινακιδίων (Αγορές-Πωλήσεις)

3.3.4 ΑΤΕΒΑΝΚ(ΑγροτικήΤράπεζα)

H Αγροτική Τράπεζα

της

Ελλάδος

ιδρύθηκε το 1929 ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός
κύριο

κοινωφελούς χαρακτήρα, με

σκοπό

χρηματοδότηση

την

αποκλειστική

με ευνοϊκούς όρους

του αγροτικού τομέα και την ενίσχυση της
αγροτικής

ανάπτυξης.

Το

2006

σε

συνεργασία με τις εταιρίες Microsoft και
-
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Infosys

αναπτύχθηκε το σύνολο των απαραίτητων υποδομών ώστε να υπάρχει η

δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω internet.
Οι επιλογές που παρέχει η τράπεζα αναφορικά με τις υπηρεσίες Internet Banking
απευθύνονται μόνο σε εταιρικούς πελάτες και

ομαδοποιούνται

σε

ενημερώσεις σχετικά με λογαριασμούς, πληρωμές-εμβάσματα, προγραμματισμένες
πληρωμές, μεταφορές κεφαλαίων, επενδύσεις,

online αιτήσεις

(για μπλοκ

επιταγών, συνάλλαγμα, δάνεια και ανανέωση ή πρόωρης εξόφληση προθεσμιακής
κατάθεσης). Σε κάθε συναλλαγή, πέρα

από την επιλογή εκτέλεσής της (κουμπί

«Εκτέλεση» ή «Πληρωμή» ανάλογα τη συναλλαγή),

υπάρχει

και

«Πρόβλεψη». Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να

η

επιλογή

δει

πριν

εκτελέσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή πόσο αυτή θα του κοστίσει.
Χρήστες της υπηρεσίας ΑΤΕ Web banking μπορούν να γίνουν όλα τα νομικά
πρόσωπα που τηρούν τουλάχιστον 1 λογαριασμό

στην Ate bank. Επίσης, εάν το

επιθυμούν, στην υπηρεσία μπορούν να εγγραφούν επίσης
επιχειρήσεις

και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η επιτυχής είσοδος στην υπηρεσία

web banking γίνεται

με τη συνδυασμένη χρήση των

Εταιρικός Κωδικός (Corporate Id), Κωδικός Χρήστη
Κωδικός Εισόδου
διαδικασία

ατομικές

(Password).

εισόδου

Για

απαιτείται και η

Ασφαλείας μιας χρήσης (One

προσωπικών κωδικών:
(User Id) και Μυστικός

ακόμη περισσότερη
καταχώρηση

του

ασφάλεια κατά τη
Πρόσθετου Κωδικού

Time Password) που παράγεται από την ειδική

συσκευή Security Token που διατίθεται ανά χρήστη της εταιρίας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του internet-banking της Αγροτικής
τράπεζας είναι εξής:
•

Λογαριασμοί

•

Ενημέρωση

για τα Υπόλοιπα και τις Κινήσεις των Λογαριασμών (

Καταθετικών, Επενδυτικών και Δανείων)
•

Ενημέρωση για την Κατάσταση των Επιταγών και τις Δόσεις των Δανείων

•

Εκτέλεση Μεταφορών σε Λογαριασμούς ΑΤΕbank (της Εταιρίας και Τρίτων)

•

Εκτέλεση Εμβασμάτων Εσωτερικού- Εξωτερικού

•

Εκτέλεση

Ομαδικών

Πληρωμών/Εισπράξεων

(πχ

Μισθοδοσία)

μέσω

Φόρτωσης Εταιρικών Αρχείων
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•

Πληρωμή Λογαριασμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, Cyta
Hellas, FORTHNET, WIND, VODAFONE)

Πληρωμή Πάγιου Τέλους

Κτηματογράφησης της εταιρίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
•

Πληρωμή Πιστωτικών Καρτών άλλων Τραπεζών.

•

Πληρωμή ΙΚΑ, OAEE και ΦΠΑ

•

Προγραμματισμός

Μεταφορών

Κεφαλαίων

με

μελλοντικές

ή

και

επαναλαμβανόμενες εντολές των πελατών.
•

Καταχώρηση Συνεργατών με Λογαριασμούς σε άλλες Τράπεζες και Φορείς
Πληρωμής

•

Ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο μετοχών, εφόσον τηρείται στην ΑΤΕ
Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

•

Εκτέλεση εντολών αγοραπωλησίας μετοχών και ενημέρωση για την τύχη της
εντολής

που

έχει

δοθεί ή

ακόμη

και

ακύρωση

εντολής

πριν την

πραγματοποίησή της.
•

Ενημέρωση για την τρέχουσα τιμή των μετοχών και για τις τιμές κλεισίματος
της συνεδρίασης Χ.Α.Α.

•

Ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων στην ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ.

Υποβολή Αιτήσεων για:
- Παραγγελίες Χαρτονομισμάτων
- Έκδοση Μπλοκ Επιταγών
- Ανανέωση Προθεσμιακών Καταθέσεων
- Άνοιγμα/ Ανανέωση Δανείων
- Έκδοση Βεβαιώσεων Εισοδήματος Τόκων Καταθέσεων
- Ενημέρωση για τις Κινήσεις των Χρηστών στο Web Banking
- Ανταλλαγή Μηνυμάτων (e-mails) με τον Υπεύθυνο Πελατείας στο Web Banking,
ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των Χρηστών εν ώρα εργασίας και εκτύπωση όλων
των Ηλεκτρονικών Παραστατικών των Συναλλαγών.
-
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Νέα Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων
Ομαδοποίηση των λογαριασμών της Εταιρίας σε Ομάδες και ενημέρωση για τα
συνολικά Υπόλοιπα και τις Κινήσεις τωνΛογαριασμών ανά Ομάδα. Ορισμός
κανόνων διαχείρισης για την αυτόματη διαχείριση των υπολοίπων των λογαριασμών
με μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τους. Συμφωνία των καταχωρημένων εγγραφών
πληρωμών και εισπράξεων στα βιβλία της Επιχείρησής, με τις πραγματοποιηθείσες
συναλλαγές που επιβεβαιώνονται μέσω Τράπεζας (reconciliation). Επίσης παρέχεται
η δυνατότητα απεικόνισης του Λογιστηρίου της Εταιρίας στο Web Banking μέσω
των διαδικασιών εξουσιοδότησης ρόλων και κανόνων συναλλαγών (Πραγματοποίηση
Συναλλαγών που απαιτούν περαιτέρω επίπεδα Έγκρισης για την εκτέλεσή τους), των
ρυθμίσεων (Όρια ανά Συναλλαγή, Χρήστη, Λογαριασμό, Εταιρία και της διαχείρισης
Πρόσβασης Χρηστών σε Λογαριασμούς και Μενού Επιλογών).

3.3.5 EM PORIKIBANK

Η υπηρεσία Emporiki e-Banking
προσφέροντας νέες υπηρεσίες

εξελίσσεται
στους

συνεχώς

και ανανεώνεται

πελάτες της Εμπορικής Τράπεζας. Οι

νέες δυνατότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνουν την

αποστολή

εμβασμάτων σε

άλλες τράπεζες εντός Ελλάδας, την πληρωμή λογαριασμών OTE , την

πληρωμή

φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, τη δυνατότητα παραλαβής κωδικού
πρόσβασης στην υπηρεσία από ΑΤΜ κ.ά. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να
ενημερώνονται και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά λογαριασμούς, άυλους τίτλους
και μετοχές που έχουν στη διάθεσή τους, να καταβάλλουν πληρωμές Δημοσίου
-
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και

ταμείων

(ΦΠΑ,

ΙΚΑ, ΤΕΒΕ), λογαριασμών και πιστωτικών καρτών, να

διαχειρίζονται πάγιες εντολές κ.ά. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του
internet-banking της Εμπορικής τράπεζας είναι οι εξής:
Ενημέρωση:
•

‘Με μια ματιά’, για όλα τα υπόλοιπα καταθετικών λογαριασμών, δανείων και
πιστωτικών καρτών με την είσοδό στο σύστημα.

•

Αναλυτική

ενημέρωση

για το

υπόλοιπο

και την

κίνηση

λογαριασμών

(Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου, Όψεως, Προνομιακού, Συναλλάγματος).
•

Αντίγραφο λογαριασμού.

•

Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση δανείων (Καταναλωτικά,
Στεγαστικά, Εγγυητικές Επιστολές, Κεφάλαια Κίνησης, Παγίου Εξοπλισμού).

•

Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση πιστωτικών καρτών
Ενημέρωση για την κατάσταση των άυλων τίτλων.

•

Ενημέρωση για την κατάσταση προθεσμιακών καταθέσεων.

•

Ενημέρωση για την κατάσταση των χρηματιστηριακών εντολών.

•

Ενημέρωση θέσης του χαρτοφυλακίου μετοχών.

•

Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ (International Bank Account Number).

•

Παραλαβή τηλεκωδικού κάρτας για εγγραφή στην υπηρεσία EmporikiBank
Secure.
Διαχείριση:

•

Μεταφορά ποσού σε λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας ή σε άλλη τράπεζα
εντός Ελλάδος (σύντομα και εκτός Ελλάδος)

•

Πληρωμές δημοσίου και ταμείων (ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Φόρος Εισοδήματος)

•

Πληρωμή πιστωτικών καρτών ιδίου ή τρίτων της Εμπορικής Τράπεζας

•

Άμεση εξόφληση λογαριασμών (OTE, Vodafone, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α.)

•

Υπηρεσίες:

•

Καθορισμός και διαχείριση παγίων εντολών

•

Παραγγελία καρνέ επιταγών

•

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

•

Δήλωση απώλειας - κλοπής των πιστωτικών καρτών
-
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Αίτηση Δημοσίων Εγγραφών
Επιλογές :
• Αλλαγή προσωπικών στοιχείων.
• Αίτηση προσθαφαίρεσης λογαριασμών.
• Παραλαβή Κωδικού Phone για την υπηρεσία Emporiki PhoneBanking.
• Παράλληλα μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτύπωση του αποδεικτικού της
ηλεκτρονικής

συναλλαγής,

αλλά

και

να

αποθήκευση

των

κινήσεων

των

λογαριασμών σε αρχείο για περαιτέρω λογιστική επεξεργασία.

3.3.6 EUROBANK

Eurobank
Το e-Banking της Eurobank τέθηκε σε λειτουργία το Φεβρουάριο του 2000,
προσφέροντας στους πελάτες της Τράπεζας το πληρέστερο πακέτο τραπεζικών
και χρηματιστηριακών συναλλαγών. Έκτοτε, βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς
αναβάθμισης της υπηρεσίας, αλλά και στην

ανάπτυξη νέων συμπληρωματικών

Online υπηρεσιών, έτσι ώστε να καλύπτει οποιεσδήποτε ανάγκες προκύπτουν. Το
πακέτο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η τράπεζα είναι επαρκέστατο
και καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης. Εξαίρεση αποτελούν
μόνο οι πάγιες

εντολές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται εξόφληση λογαριασμών

κινητής τηλεφωνίας.
Όσον αφορά το Help Desk, αυτό βασίζεται σε ευκολομνημόνευτο αριθμό, ο
οποίος ωστόσο χρεώνεται βάσει των τιμολογίων του ΟΤΕ, όπως άλλωστε συμβαίνει
και με τις περισσότερες τράπεζες. Επίσης, σε μια πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης
των πελατών της τράπεζας, περίπου
ευχαριστημένο
διασφάλιση των

από

το

90%

δήλωσε

την υπηρεσία e-Banking. Για την

ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί

αρκετά-πολύ

τράπεζα,

προτεραιότητα,

η
έτσι

η

ιστοσελίδα της πιστοποιείται από ανεξάρτητο πάροχο πιστοποίησης, η πρόσβαση
-
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στα

συστήματα

της τράπεζας

ελέγχεται

μέσω

χρησιμοποιούνται συστήματα εξασφάλισης μεταφοράς
κρυπτογράφησης

στα 128bit,

καθώς και

πολλαπλών Firewalls,
δεδομένων

εξελιγμένα

μέσω
συστήματα

ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection Systems). Επίσης υπάρχουν μηχανισμοί
ταυτοποίησης τράπεζας και χρήστη μέσω προσωπικών κωδικών πρόσβασης στην
υπηρεσία, χρήση προσωπικών ψηφιακών
ολοκλήρωση των συναλλαγών,

υπογραφών για

ολοκλήρωση συναλλαγών και με κωδικούς μιας

χρήσης που στέλνονται στο κινητό τηλέφωνο του
εσωτερικές διαδικασίες

διασφάλισης του

Επιπλέον

ασφαλείας

χρήση

δικλείδες

εικονικού

την

πληκτρολογίου

πελάτη και τέλος αυστηρές

αδιάβλητου

των συναλλαγών.

όπως αυτόματη αποσύνδεση χρήστη,

για καταχώρηση

του

κωδικού

πρόσβασης,

μπλοκάρισμα κωδικών, κ.α. Η Eurobank έχει διακριθεί για την υπηρεσία e-Banking
σε όλες τις συγκριτικές δοκιμές στις

οποίες έχει συμμετάσχει τα τελευταία 9

χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής :
•

E-banking για ιδιώτες:

•

Ενημέρωση online για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών, των
πιστωτικών καρτών και δανείων.

•

Εξόφληση των πιστωτικών καρτών και των δανείων.

•

Πληρωμή ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΦΠΑ και ΙΚΑ, καθώς κι ένα πλήθος άλλων λογαριασμών.

•

Μεταφορά χρήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με προνομιακούς όρους σε
σχέση με τα καταστήματα.

•

Αγορά και πώληση μετοχών σε πραγματικό χρόνο.

•

Ενημέρωση μέσω sms και e-mail για κινήσεις των λογαριασμών και καρτών.

•

E-banking για επιχειρήσεις

•

Ενημέρωση πλήρως για τους λογαριασμούς της επιχείρησής

•

(Υπόλοιπα και κινήσεις).

•

Πραγματοποίηση μεταφορών μεταξύ λογαριασμών της επιχείρησής, καθώς και
προς λογαριασμούς τρίτων στην Τράπεζα EFG Eurobank ή σε οποιαδήποτε άλλη
τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

•

Πληρωμή δανείων της επιχείρησής.
-
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Πληρωμή λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, ασφαλειών καθώς και άλλους.
•

Πληρωμή οφειλές προς το Δημόσιο (ΦΠΑ, ΙΚΑ)

•

Πραγματοποίηση ομαδικών πληρωμών των προμηθευτών ή της μισθοδοσίας των
υπαλλήλων της επιχείρησής.

3.3.7CITIBA N K

citibank"

Μ ε νέες

υπηρεσίες

εμπλουτίστηκε

ηλεκτρονικών τραπεζικών
εκτός από
καρτών

και

το

Online,

το

σύνολο

των

υπηρεσιών της Citibank. Οι χρήστες της υπηρεσίας,

τις δυνατότητες μεταφοράς
δανείων,

Citibank

μπορούν

εφεξής

χρημάτων, πληρωμής

πιστωτικών

να πληρώνουν τους προσωπικούς τους

λογαριασμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ) αυθημερόν ή σε προκαθορισμένη
μελλοντική ημερομηνία και να δίνουν πάγιες εντολές για αυτόματη μηνιαία ή τακτική
πληρωμή άλλων λογαριασμών (όπως ενοίκιο, ασφάλιστρα κ.ά.). Η τράπεζα παρέχει
και την υπηρεσία Citiphone Banking για την πραγματοποίηση

μιας σειράς

τραπεζικών συναλλαγών ανά πάσα στιγμή μέσω τηλεφώνου. Οι προσφερόμενες
υπηρεσίες μέσω της Citibank είναι οι εξής :
ΠληροφορίεςΛογαριασμών :
•

Κατάσταση

Υπολοίπων

Λογαριασμών

(καταθετικών,

όψεως,

προθεσμιακών, δανειακών, αμοιβαίων κεφαλαίων και πιστωτικών καρτών).
•

Υπόλοιπα Λογαριασμών και Κινήσεις.

•

Αποθήκευση Κινήσεων Λογαριασμών (για χρήση με Quicken©, Excel και
Microsoft® Money).

•

Αναζήτηση Λογαριασμών Πιστωτικών Καρτών.

•

Προγράμματα Ανταμοιβής Πιστωτικών Καρτών.

Μεταφορές&Πληρωμές:
•

Εμφάνιση/Ακύρωση Μελλοντικής ή Αυθημερόν.
Μεταφοράς Εμφάνιση/Ακύρωση Μελλοντικής ή Αυθημερόν
-
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Πληρωμής Λογαριασμού.
•

Καταχώρηση Πάγιας Εντολής σταθερού ποσού.

•

Εμφάνιση/Ακύρωση Πάγιας Εντολής.

3.3.8 M ARFINBANK

Η Marfin Bank

παρέχει ένα πλήρες πακέτο online υπηρεσιών, που καλύπτουν

τους τομείς των τραπεζικών συναλλαγών, των επενδύσεων, του
εμπορίου

και

της

αναζήτησης

ακινήτων.

Η

ηλεκτρονικού

νέα υπηρεσία EgnatiaTeller

προσφέρει στους πελάτες της τράπεζας όλες τις κλασικές υπηρεσίες online
τραπεζικής (μεταφορά κεφαλαίου, πληρωμή ΦΠΑ,

φόρου

εισοδήματος,

ΙΚΑ,

ΤΕΒΕ, λογαριασμών, υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμού κ.ά.), ενώ περιλαμβάνει
και μία σειρά από νέες δυνατότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πληρωμή
πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών, η πάγια εξόφληση πιστωτικών καρτών της
Εγνατίας, η δυνατότητα τηλε-ειδοποίησης μέσω sms ή e-mail για επιθυμητές
συναλλαγές, η αίτηση παραγγελίας συναλλάγματος κ.ά.
Οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες τις
μέσω του internet banking είναι:

Λογαριασμοί, Κάρτες, Δάνεια:
Υπόλοιπα.
Κινήσεις Λογαριασμών.
Ιστορικότητα Υπολοίπου Λογαριασμού.
-
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Πληροφόρηση Δανείων και Προθεσμιακών Καταθέσεων.
Statement Κάρτας - Κινήσεις Καρτών.

Πληρωμές Δημοσίου:
Εντολή Πληρωμής ΦΠΑ, ΙΚΑ.
Εντολή Πληρωμής ή Πάγια Εντολή Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε., ΤΑ.Ε., Τ.Σ.Α.)
Εντολή Πληρωμής Φόρου Εισοδήματος..
Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας.
Πληρωμή Τελών Κτηματολογίου Α.Ε.
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Φυσικών Προσώπων.
Εντολή Πληρωμής Ταμείου Σύνταξης & Ασφάλισης Υγειονομικών -Τ.Σ.Α.Υ..
Εντολή Πληρωμής Έκτακτης Οικονομικής Εισφοράς Φ.Π.
Εντολές Πληρωμής ΔΕΚΟ - Τρίτων.
Πάγιες εντολές.

Αιτήσεις:
Έκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών.
Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής.
Ενέγγυος Πίστωση.
Παραγγελία Συναλλάγματος.

-
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Διαχείριση εντολών:
Διαχείριση εντολών.
Ακύρωση άμεσων χρεώσεων.
Ιστορικότητα συναλλαγών.
Ειδοποιήσεις μέσω SMS.
Επίπεδο πρόσβασης διαφορετικό για κάθε εταιρικό χρήστη σε λογαριασμούς και
συναλλαγές.
Έγκριση Ολοκλήρωσης Συναλλαγών.
Δυνατότητα εκτέλεσης των συναλλαγών μία φορά ή επαναλαμβανόμενα (περιοδικές
/πάγιες πληρωμές).
Πακέτο Εγγραφής Απλό.
Πακέτο Εγγραφής Professional.

-
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3.3.9 Τράπεζα ΚΥΠ ΡΟ Υ

Η υπηρεσία internet banking της Τράπεζας Κύπρου έχει σχεδιαστεί ώστε
αποτελεί

ένα

εργαλείο

πλήρους ενημέρωσης και

να

πραγματοποίησης

τραπεζικών συναλλαγών για τους πελάτες της. Εκτός των υπηρεσιών πληροφοριών,
κινήσεων, μεταφορών, πληρωμών, κ.ά., διαθέτει και μία σειρά επιπρόσθετων
σημαντικών πλεονεκτημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι δυνατότητες

ορισμού

supervisor, εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου που λειτουργεί για λογαριασμό του
πελάτη, η έκδοση επιπλέον κωδικού για
συγκεκριμένου

ποσού

διακοπή
περίπτωση

που

για

μεγάλα ποσά, ο καθορισμός ενός

κάθε κατηγορία συναλλαγών,

της

σύνδεσης

δεν

υπάρχει

για λόγους

η αυτόματη

ασφαλείας

δραστηριότητα στην οθόνη

στην
για

περισσότερα από 10 λεπτά κ.ά. Οι υπηρεσίες internet banking της τράπεζας
υποστηρίζονται και από την υπηρεσία Phone Banking. Οι υπηρεσίες που προσφέρει
η τράπεζα Κύπρου μέσα από τον διαδικτυακό χώρο είναι οι εξής :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΚΙΝΉΣΕΙΣ:
•

Καταθετικοί/ Δανειακοί λογαριασμοί (υπόλοιπα, ιστορικότητα κινήσεων,
οικονομικά στοιχεία)

•

Πιστωτικές Κάρτες (υπόλοιπα, μηνιαίοι λογαριασμοί, νέες κινήσεις)

•

Προπληρωμένη Κάρτα (υπόλοιπα, ενημερωτικά συναλλαγών, νέες κινήσεις)

•

Αμοιβαία Κεφάλαια

•

Επιταγές

-
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Μ ΕΤΑΦ ΟΡΕΣ
•

Μεταξύ λογαριασμών ιδίου στην Τράπεζα Κύπρου

•

Σε λογαριασμό τρίτου στην Τράπεζα Κύπρου

•

Δωρεές σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

•

Ιστορικό μεταφορών

ΠΛΗ ΡΩΜ ΕΣ:
•

Πιστωτικές κάρτες ιδίου ή τρίτου της Τράπεζας Κύπρου

•

Προπληρωμένη "Κύπρου Prepaid Card" (Φόρτιση)

•

Εταιρείες Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (Κύπρου Leasing, Κύπρου
Ασφαλιστική, Κύπρου Ζωής, Κύπρου --Χρηματιστηριακή)

•

ΔΕΚΟ/ Δημοσίου

•

Τηλεπικοινωνίες

•

Ασφαλιστικές

•

Χρηματοδοτήσεις Αυτοκινήτων

•

Ακυρώσεις πληρωμών

•

Ιστορικό πληρωμών

Μ ΑΖΙΚΕΣ ΠΛΗ ΡΩΜ ΕΣ:
•

ΙΚΑ /ΦΠΑ

•

Ιστορικό εντολών ΙΚΑ /ΦΠΑ τρέχουσας περιόδου

•

Ακύρωση εντολών ΙΚΑ /ΦΠΑ

•

Ιστορικό εντολών ΙΚΑ /ΦΠΑ προηγούμενων περιόδων

•

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ:

•

ΔΕΚΟ/ Δημοσίου

•

Τηλεπικοινωνίες

•

Ασφαλιστικές

•

Χρηματοδοτήσεις Αυτοκινήτων

•

Ανακλήσεις παγίων εντολών

•

Ιστορικό πληρωμών
-
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ΕΜ ΒΑΣΜ ΑΤΑ:
•

Αποστολή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό (σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου)

•

Ορισμός Δικαιούχων

•

Ιστορικό Εμβασμάτων

Π Α ΡΑ ΓΓΕΛ ΙΕΣ:
•

Βιβλιάριο επιταγών

•

Ιστορικό παραγγελιών

ΧΡΗ Μ Α ΤΙΣΤΗ ΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ (μέσω της Υπηρεσίας OnlineTrading):
•

Αποτίμηση προσωπικού χαρτοφυλακίου μετοχών

•

Εντολές αγοραπωλησίας μετοχών στο ΧΑ

•

Δυνατότητα ακύρωσης και μεταβολής εντολών

•

Παρακολούθηση βάθους τιμών (5) αγοραστών /πωλητών

•

Ημερήσια κατάσταση εντολών - Πινακίδια εκτελέσεως εντολών

•

Αλλαγή password εισαγωγής στο On-line Trading

•

Αλλαγή password εντολών αγοραπωλησίας

3.3.10 ΕΘΝΙΚΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Η

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α

ΓΗΣ Ε Λ Α Α Δ Ο Σ
Ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών e-banking τόσο για ιδιώτες όσο και για νομικά
πρόσωπα προσφέρει στους πελάτες της η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πιο
πρόσφατες νέες
εμβασμάτων
πληρωμή

σε

online υπηρεσίες της τράπεζας περιλαμβάνουν την αποστολή
τράπεζες

πιστωτικών

του εσωτερικού

καρτών άλλων

τραπεζών,

και

του

φόρου

εξωτερικού,

την

εισοδήματος

και
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λογαριασμών της Vivodi Telecom και τη δυνατότητα μαζικών χρεώσεων (μόνο
για φυσικά πρόσωπα). Οι χρήστες των υπηρεσιών e-banking της Εθνικής έχουν στη
διάθεσή τους ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, όπως
λογαριασμούς

τους

πιστωτικών καρτών,

και

μεταφορά

αποστολή

πλήρη ενημέρωση για τους

χρημάτων,

εμβασμάτων,

πραγματοποίηση πληρωμών

επενδυτικές και χρηματοδοτικές

υπηρεσίες κ.ά.
Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της τράπεζας διαφαίνεται και στις υπηρεσίες web
banking, οι οποίες έχουν ακόμα μπροστά τους αρκετά στάδια εξέλιξης μέχρι να
γίνουν πλήρεις. Η ΕΘΝΙΚΗ είναι η μόνη τράπεζα που εφαρμόζει ένα σύστημα
κωδικών ασφαλείας ανά συναλλαγή, το οποίο παρέχει υψηλότερη ασφάλεια, αλλά
είναι δύσχρηστο. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΘΝΙΚΗΣ
μάλλον

από

τις

φτωχότερες.

Μειονέκτημα

είναι

είναι

ο περιορισμένος χρόνος

λειτουργίας των υπηρεσιών web, από τις 4:00 πμ. μέχρι τις 8:00

πμ., ωστόσο το

μειονέκτημα αυτό επηρεάζει λιγότερο τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως εκτελούν
τις συναλλαγές τους σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται
μέσω από το web-banking της εθνικής είναι οι εξής :

Χαρακτηριστικά:
•

Υπόλοιπα λογαριασμών, τόκους, επιτόκια και άλλες

•

πληροφορίες επί των λογαριασμών.

•

Καταστάσεις λογαριασμών με συναλλαγές πάνω από 5 χρόνια.

•

Εκτύπωση των καταστάσεων λογαριασμών- Συναλλαγές εντός και εκτός
Ελλάδας.

•

Δημιουργία και συντήρηση παγίων εντολών. Ανασκόπηση των επιτοκίων
των τελευταίων 5 χρόνων.

•

Ασφαλές τραπεζικό ταχυδρομείο.

•

Δημιουργία ειδοποιήσεων.

•

Παραγγελία βιβλιαρίων επιταγών.

•

Παρακολούθηση των επιταγών που έχουν παρουσιαστεί στην Τράπεζα για
πληρωμή.

•

Βοήθεια σε πραγματικό χρόνο.
-
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Η συνολική εκτίμηση του Internet banking των Ελληνικών τραπεζών
Για τις 10 αυτές τράπεζες που παρουσιάσαμε οι εν λόγο υπηρεσίες που
προσφέρουν βρίσκονται στα ακόλουθα site :

ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

URL

1.Alphabank

www.alpha.gr

2.Winbank

www.winbank.gr

3.Aspisbank

www.ebanking.aspisbank.gr/eB anking

4.Atebank

www.webbanking.atebank.gr

5.Emporikibank

www.emporiki.gr

6.Eurobank

www.eurobank.gr

7.Citibank

www.citibank.com/greece

8.Marfinbank

www.marfinbank.gr

9.Τράπεζα Κύπρου

www.ebanking.bankofcyprus.gr

10.Εθνική Τράπεζα

www.nbg.gr
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Στον

παραπάνω

πίνακα παρουσιάζονται

ομαδοποιημένες

οι

κυριότερες υπηρεσίες Internet banking καθώς και οι τράπεζες οι οποίες τις
προσφέρουν.
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Στον

παραπάνω

πίνακα παρουσιάζονται

ομαδοποιημένες

οι

υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες καθώς και για ποιες από αυτές οι πελάτες
χρεώνονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ E-BANKING
4.1 Πλεονεκτή ματα- μειονεκτή ματα

Όπως και σε κάθε περίπτωση, έτσι και στο e-banking, υπάρχουν δύο μοναδικοί
συμμετέχοντες. Από την

μία

πλευρά υπάρχει

το

χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα (Τράπεζα), και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο πελάτης. Ανάμεσα σε αυτές
τις δύο οντότητες δημιουργούνται, τόσο αμφίδρομες

όσο

και

σχέσεις χρησιμοποιώντας το e banking

για

την διεκπεραίωση

κάθε

ως

μέσω

μονόδρομες,

εντολής. Τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η νέα

αυτή κατάσταση αγγίζουν τόσο τις τράπεζες όσο και τους πελάτες αυτών και
αναλύονται διεξοδικά στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί παρακάτω. Συνοπτικά τα
οφέλη του e-banking για τις τράπεζες αλλά και τους πελάτες παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα :

Οφέλη e-Banking
Τρ0Γ7£ΐΕ·:
* Δ υ ν α τ ό τ η τ α π α γ κ ό σ μ ια ς

Πελάτες
1ΠΙ

Α υ ξ η μ έ ν ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ες επ ιλ ο γ ή ς

π α ρ ο υ σ ία ς

* Β ε λ τ ιω μ έ ν η

ΒΠΓ

α ν τα γ ω ν ισ τικ ό τη τα
* Π α ρ ο χ ή ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ω ν

DUE

ί>

Ε ξ ε ιδ ί κ ε υ σ η υ π η ρ ε σ ιώ ν κ α ι π ρ ο ϊό 
ν τω ν
Λ ή ψ η ε ξ ε ιδ ικ ε υ μ έ ν ω ν υ π η ρ εσ ιώ ν

υ π η ρ ε σ ιώ ν σ τ ο υ ς π ε λ ά τ ε ς
* Ε λ α χ ισ τ ο π ο ίη σ η κ ό σ τ ο υ ς
παραγωγής
* Ν έ ε ς ε π ιχ ειρ η μ α τ ικ έ ς
ε υ κ α ιρ ίε ς

Μ ε ίω σ η χ ρ ε ώ σ ε ω ν τ ω ν υ π η ρ ε 
σ ιώ ν τω ν τρ α π ε ζώ ν
Ν έ α π ρ ο ϊό ν τα κ α ι υ π η ρ ε σ ίε ς

4.1.1 Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα για τους πελάτες.
Πλεονεκτηματα:
Ξεκινοντας με τα πλεονεκτη για τους πελάτες θα αναφερθούμε στην «Ευκολία»,
καθώς είναι διαθέσιμο 24 ώρες τη μέρα και 7 μέρες την εβδομάδα. Όλες οι υπηρεσίες
που παρέχει η τοπική τράπεζα διατίθενται σε έναν δικτυακό τόπο. Θα συνεχισουμε
με την «Ταχύτητα». Τέλος οι ατελείωτες ουρές μπροστά στα ταμεία και στα γραφεία
των

τραπεζών.

Ο

χρήστης

μέσω

internet

μπορεί

να εκτελέσει άμεσα

οποιαδήποτε συναλλαγή. «Πρόσβαση». Η πρόσβαση πλέον για τους πελάτες των
τραπεζών ξεφεύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια. Πρόσβαση στο internet
σημαίνει αυτομάτως και πρόσβαση με την Τράπεζα. «Ενημέρωση». Ο πελάτης έχει τη
δυνατότητα για άμεση ενημέρωση του χαρτοφυλακίου του, των λογαριασμών και
των καρτών του. «Κόστος». Οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να κάνουν πιο
ελκυστικό το e-banking για τους πελάτες τους, έχουν χαμηλότερο τιμολόγιο για
τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω διαδικτύου (σε πολλές
προμήθειες

για συναλλαγές

μέσω

περιπτώσεις

οι

των ιστοσελίδων των τραπεζών είναι

μηδενικές). Έπειτα, τον μεγαλύτερο έλεγχο των συναλλαγών των έχουν οι πελάτες.
Αυτοί είναι

που χρησιμοποιούν

το

διαδίκτυο

για τ η ν

ολοκλήρωση

των

συναλλαγών τους και ελέγχουν ευκολότερα τις διαδικασίες γιατις συναλλαγές τους,
καθώς

έχουν

όλη

την «εικόνα» της συναλλαγής μπροστά στην οθόνη του

υπολογιστή τους. Ταυτόχρονα ενημερώνονται

άμεσα και ξεκάθαρα για το

οποιοδήποτε κόστος της συναλλαγής τους. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης
που έχει ο πελάτης , για να αποφασίζει αβίαστα και χωρίς πλύση εγκεφάλου για το
ποιο προϊόν προτιμά και τι επένδυση θέλει να κάνει.
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Μειονεκτήματα:
Στα μειονεκτήματα έχουμε τα εξής: Χρονοβόρα εγγραφή πελατών. Για να γραφτεί,
δηλαδή, κάποιος στο online πρόγραμμα της τράπεζάς του, θα πρέπει να δώσει
στοιχεία ταυτότητας και να υπογράψει ένα έντυπο στο τραπεζικό κατάστημα ή αν
πρόκειται για μια

αποκλειστικά ηλεκτρονική

του αποσταλούν ταχυδρομικώς έτσι ώστε

να

τράπεζα,

τα

συμπληρωθούν

έντυπα θα
και

να

σταλούν ξανά στην τράπεζα. Υπάρχει δυσκολία στο χειρισμό. Οι τραπεζικοί
δικτυακοί τόποι ίσως φανούν δύσχρηστοι σε κάποιον που δεν ξέρει να χειρίζεται καλά
το Internet. Το άνοιγμα ενός online λογαριασμού ή η online λήψη ενός δανείου
μπορεί να

τρομάζει

κάποιους λόγωελλιπών

γνώσεων πάνωστις

νέες

τεχνολογίες. Τέλος είναι και η δυσπιστία του χρήστη: Πολλοί άνθρωποι δεν
εμπιστεύονται την ηλεκτρονική τραπεζική. Θέλουν να βλέπουν αυτόν που θα
επεξεργαστεί το

λογαριασμό

τους,

ενώ

η

ηλεκτρονική

μεταφορά

χρημάτων

τους προκαλεί αμφιβολίες.

4.1.2 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα για τις Τράπεζες.
Πλεονεκτήματα:
Στα πλεονεκτήματα των τραπέζων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους,
καθώς προσφέρουν ένα επιπλέον κανάλι διανομής των υπηρεσιών και προϊόντων
τους, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Ένα
ακόμη πλεονέτημα είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς η πρόσβαση στα
διαδικτυακά υποκαταστήματα δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια. Μ ε τον τρόπο
αυτό υπάρχει η δυνατότητα

να προσέλκυσης απομακρυσμένων πελατών. Ε π ίσ η ς ο

οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου είναι δυνητικός πελάτης. Η
ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών, καθώς σύμφωνα με έρευνες οι οποίες έχουν
πραγματοποιηθεί τόσο από την πλευρά των τραπεζών, όσο και από τραπεζικούς
αναλυτές, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πελάτης
internet για ολοκλήρωση

ο οποίος χρησιμοποιεί το

των τραπεζικών συναλλαγών του είναι πιο αφοσιωμένος

στην τράπεζά του. Επιπόσθετα, η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι ένα
σημαντικο πλεονέκτημα, καθώς οι συναλλαγές οι οποίες

πραγματοποιούνται

μέσω
-
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των φυσικών υποκαταστημάτων κοστίζουν πολύ περισσότερο από αυτές οι οποίες
πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών,
κάθε συναλλαγή μέσω web προσφέρει 100 φορές χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
σε σχέση με τη συναλλαγή στα γκισέ. Συλλογή πληροφοριών για τους πελάτες μέσα
από τη χρησιμοποίηση του e banking , για την προώθηση νέων τραπεζικών
προϊόντων και προσφορών. Ανάλογα με τις συναλλαγές που κάνει ο χρήστης, οι
τράπεζες κάνουν και τις αντίστοιχες προσφορές.
Τέλος, είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών στα φυσικά υποκαταστήματα.
οι ατελείωτες ουρές μπροστά στα ταμεία των τραπεζών και στα γραφεία των
υπαλλήλων είναι πια παρελθόν. Η εξυπηρέτηση πλέον είναι ταχύτερη και σαφώς
αποτελεσματικότερη, καθώς ο υπάλληλος έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή
του για να εξυπηρετήσει τον πελάτη και να επιλύσει τυχόν απορίες του.
Επομένως είναι πολύ σημαντικό για κάθε τράπεζα να προσελκύσει τους πελάτες
της στη χρήση αυτών των υπηρεσιών και επιπλέον να δημιουργήσει το κατάλληλο
περιβάλλον ασφάλειας, ώστε ο πελάτης να αισθάνεται το ίδιο άνετα όπως και με τις
παραδοσιακές

συναλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε χρόνο ξοδεύονται

τεράστια ποσά για τη βελτίωση της ασφάλειας των τραπεζικών συστημάτων και
στην έρευνα για

την

εφαρμογή

νέων

τεχνολογιών

που

καθιστούν

ακόμα δυσκολότερη την κακόβουλη χρήση του internet.

Μειονεκτήματα:
Στα

μειονεκτήματα,

τωρα,

των

τραπεζων

είναι το

εγκατάστασης. Η δημιουργία μίας ιστοσελίδας,
με

προϊόντα

υψηλό

η οποία έχει

αρχικό

κόστος

πολλές απαιτήσεις,

και υπηρεσίες εξειδικευμένες απαιτεί τη χρησιμοποίηση νέων

τεχνολογιών. Όπως συμβαίνει με όλες τις νέες τεχνολογίες το αρχικό τους κόστος
είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η επιλογή δε των τεχνολογιών αυτών πρέπει να γίνει με
μεγάλη προσοχή και να είναι συμβατή με την πολιτική της τράπεζας και το
προφίλ της. Η ασφάλεια,
μη εξουσιοδοτημένη
συχνή.

Κύριο

ασφάλεια

των

καθώς οι

πρόσβαση

μέλημα των
πελατών

στα

ηλεκτρονικές επιθέσεις
τραπεζικά

τραπεζών

τους

με

είναι η

ηλεκτρονικά
όσο

τοποθέτηση

το

και

η

συστήματα είναι

δυνατόν μεγαλύτερη

ειδικών προγραμμάτων και
-
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εξοπλισμού. Το κόστος συντήρησης ιστοσελίδας, Καθώς η τεχνολογία συνεχώς
εξελίσσεται, εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι υποκλοπής μέσω του internet. Κανένα
υπολογιστικό

σύστημα δεν είναι 100% ασφαλές στην πάροδο του χρόνου. Οι

τράπεζες δαπανούν αρκετά χρήματα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό

των

προγραμμάτων ασφαλείας και συστημάτων παρακολούθησης. Το κόστος εκπαίδευσης
του προσωπικού, το οποίο πρέπει να είναι σε θέση
των χρηστών καθώς και να ενημερώνεται
πραγματοποιούντα

να

για

επιλύσει τυχόν
τις

απορίες

αλλαγές

που

κατά διαστήματα στη χρήση του e-banking.

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας που συνοψίζει τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών που έχει η τράπεζα:

Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης συστήματος e-Banking
H a rd w a re

S o ftw a re

Π λεο νεκτή μ α τα

Μ ε ιο ν ε κ τ ή μ α τ α

- Τ α σ υ σ τ ή μ α τ α ε ίν α ι
σ χ ε δ ια σ μ έ ν α ώ σ τ ε ν α
κ α λ ύ π τ ο υ ν τ ις α ν ά γ κ ε ς τ ο υ
ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ
Α ν ά π τυ ξη α π ό τρ ά π εζα

- Δ υνα τότη τα να προσφ έρει
μ ο ν α δ ικ ά π ρ ο ϊό ν τ α και
υ π η ρ ε σ ίε ς

- Μ ε γά λο κό στο ς
α νά π τυ ξης/σ υ ντή ρ ησ η ς
σ υ σ τήμ α το ς
- Α π α ιτ ε ί υ ψ η λ ό
ε π ί π ε δ ο τ ε χ ν ικ ή ς
κ α τ ά ρ τ ισ η ς

- Α μ ε σ η ε π ίβ λ ε ψ η τ ω ν
κ ιν δ ύ ν ω ν
- Κ ό σ τ ο ς τ ε χ ν ικ ή ς
κ α τ ά ρ τ ισ η ς μ ε σ κ ο π ό
- Φ θ η νό τερ η λύ σ η α π ό την
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η , ενώ
Α γ ο ρ ά ή μ ίσ θ ω σ η

Α γ ο ρ ά μ ε ε σ ω τ ε ρ ικ έ ς

π α ρ ά λ λ η λ α δ ια τ η ρ ε ίτ α ι η

τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ι ς

δυνα τό τητα π ρ ο σ α ρ μ ο γή ς
τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς κα ι
ε π ίβ λ ε ψ η ς τ ω ν κ ι ν δ ύ ν ω ν

τη σ υ ν τ ή ρ η σ η το υ
σ υ σ τή μ α το ς, τη ν
τ ρ ο π ο π ο ίη σ η τ ο υ
λ ο γ ι σ μ ικ ο ύ π ο υ
α γ ο ρ ά σ τ η κ ε κα ι τ η ν
ενσ ω μ ά τω σ η τω ν
ενημερώ σεω ν
- Π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η

Α γ ο ρ ά χ ω ρ ίς
ε σ ω τ ε ρ ικ έ ς
τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ι ς

• Α π α ιτ ε ίτ α ι χ α μ η λ ό τ ε ρ η

δυνα τό τη τα

τ ε χ ν ικ ή κ α τ ά ρ τ ισ η γ ια τ η

προσφ οράς

σ υ ν τή ρ η σ η του συ σ τήμα τος

ε ξ α τ ο μ ικ ε υ μ έ ν ω ν

και τω ν ε φ α ρ μ ο γ ώ ν

π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν και

•Δ υνα τότη τα άμεσης

υ π η ρ ε σ ι ώ ν κα ι

ε π ίβ λ ε ψ η ς τ ω ν κ ιν δ ύ ν ω ν

δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η ς τ ω ν
π ρ ο ϊό ν τ ω ν
- Δ εν υπάρχει
ιδ ιο κ τ η σ ία τ ο υ
σ υ σ τήμα τος.
- Π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν η

* Ε λ ά χ ι σ τ η α π α ίτ η σ η για

Δ υνα τότη τα

O u t s o u r c in g σ ε

O u t s o u r c in g σ ε

τ ε χ ν ικ ή κ α τ ά ρ τ ισ η

προσφ οράς

π α ρ ο χ έ α τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν

π α ρ ο χ έ α τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν

- Α ύ ξ η σ η τα χύ τη τα ς

ε ξ α τ ο μ ικ ε υ μ έ ν ω ν

υ λ ο π ο ίη σ η ς το υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς

π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν και

υ π η ρ ε σ ιώ ν

υ π η ρ ε σ ιώ ν

- Μ ικ ρ ό τ ε ρ α κ ό σ τ η π ρ ώ τ η ς

υ π η ρ ε σ ιώ ν .

εγκα τά σ τα σ η ς

- Π ρέπει να υ π ά ρχου ν
δ ια δ ικ α σ ίε ς ώ σ τ ε ν α
ε λ έ γ χ ο ν τ α ι ο ι κ ίν δ υ ν ο ι
α ν α φ ο ρ ικ ά μ ε τις
o u t s o u r c e d υ π η ρ ε σ ίε ς

Πηνή:

N ie ls P e t e r M o l s . T h e In te r n e t a n d th e b a n k s ' s tr a t e g ic d is tr ib u tio n c h a n n e l d e c is io n s
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4.2 Οι κίνδυνοι ου κρύβει.
Αν και οι ηλεκτρονικές επιθέσεις δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, η συχνότητά
τους τα τελευταία χρόνια αυξάνεται, καθώς όλο και περισσότερες τράπεζες
παρέχουν

στους πελάτες

τους

on-line

προσπαθειών για ηλεκτρονικές υποκλοπές δεν
όμως

αποτελεί

ένα

υπηρεσίες.
είναι

ανησυχητικό φαινόμενο.

Η

αύξηση

τεράστια,

Στο

των

εντούτοις

σημείο

αυτό

κρίνεται

σκόπιμο πριν αναφερθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα
για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, να αναφερθούν και ποιές είναι οι απειλές
και ποιοι οι κίνδυνοι από τη χρήση του e-banking. Οι κίνδυνοι λοιπόν τους οποίους
ενδεχομένως αντιμετωπίσουμε είναι :
Sniffers
Ένα sniffer είναι ένα πρόγραμμα ή μία συσκευή που παρακολουθεί κρυφά την
κίνηση ενός δικτύου με σκοπό να αρπάξει πληροφορία που ταξιδεύει σε αυτό.
Ουσιαστικά οι sniffers είναι τεχνολογία υποκλοπής δεδομένων.
των

Η

πλειοψηφία

δικτύων χρησιμοποιεί τεχνολογία εκπομπής, όπου τα μηνύματα από ένα

υπολογιστή

μπορούν

να διαβαστούν από άλλο υπολογιστή σε αυτό το δίκτυο.

Πρακτικά, όλοι οι υπόλοιπη υπολογιστές του δικτύου αγνοούν το μήνυμα, πλην
αυτού που

είναι ο παραλήπτης του.

Ωστόσο,

οι υπολογιστές

μπορούν να

διαμορφωθούν, ώστε να δέχονται μηνύματα ακόμα και αν δεν είναι για αυτούς. Αυτό
γίνεται με τη χρήση ενός sniffer.
Key Loggers
Το

key

loggers

(καταγραφή

πληκτρολογήσεων)

συμβαίνει

όταν

καταγράφονται οι πληκτρολογήσεις του χρήστη, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει ή να
το

επιτρέπει.

πιστωτικής

Χρησιμοποιείται

κάρτας,

τραπεζικών

από

επιτήδειους

συναλλαγών

για

γίνεται

από

Η καταγραφή και αποθήκευση
ειδικό

στοιχείων

και προσωπικών κωδικών και

αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διαρροή προσωπικών
στοιχείων.

την κλοπή

αλλά

και

εταιρικών

των

πληκτρολογήσεων

λογισμικό (hardware), το οποίο είναι εύκολο να

εγκατασταθεί και ταυτόχρονα δύσκολο

να

εντοπισθεί.

Ωστόσο,

υπάρχει

και

ανάλογο λογισμικό (software),™ οποίο μπορεί να ληφθεί από το internet. Τα key
-
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loggers καταγράφουν και αποθηκεύουν

τις

πληκτρολογήσεις

και

τα

mouse

clicks σε ειδικό αρχείο, το οποίο και αποστέλλουν μέσω internet σε αυτόν
που κατασκοπεύει το χρήστη.
Κοινωνική μηχανική
Η κοινωνική μηχανική ορίζεται ως ένα μη τεχνικό είδος παράνομης εισβολής που
βασίζεται κυρίως στην ανθρώπινη επικοινωνία και συχνά περιλαμβάνει κόλπα τα
οποία ωθούν τους ανθρώπους να καταργήσουν τις οριζόμενες διαδικασίες ασφάλειας.
Σενάρια κοινωνικής μηχανικής μπορούν να περιλαμβάνουν την Τηλεφωνική
επικοινωνία του κοινωνικού μηχανικού με το χρήστη, όπου ο κοινωνικός μηχανικός
προσποιείται ότι είναι μέλος της ομάδας IT, που χρειάζεται
πρόσβασης

του

χρήστη

και

τους

κωδικούς

άλλες πληροφορίες με σκοπό να διορθώσει

προβλήματα που εμφανίστηκαν στο λογαριασμό του χρήστη στο δίκτυο. Την
Τηλεφωνική

επικοινωνία

με

το τμήμα IT

υψηλό διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας

μιας

εταιρίας, προσποιούμενος

που έχει ξεχάσει το password του και

απαιτεί άμεσα την πληροφορία για λόγους εξαιρετικής επαγγελματικής ανάγκης. Και
την Δημιουργία μιας προσωπικής σχέσης με ένα χρήστη ή ένα μέλος ομάδας IT
με σκοπό την κουβέντα και το κοινωνικό σχόλιο, ώστε αποκτώντας

την

εμπιστοσύνη του συνομιλητή να εκμαιεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες.
Ένας καλός κοινωνικός μηχανικός δεν είναι μόνο καλός ηθοποιός, είναι επίσης
καλός

στο

να

«διαβάζει»

τους

ανθρώπους

και

να αποφασίζει ποιου είδους

τέχνασμα θα λειτουργήσει καλύτερα με το συγκεκριμένο άνθρωπο.
hacker συνδυάζει

Όταν ένας

ικανότητες κοινωνικής μηχανικής με μεγάλη τεχνική εμπειρία,

μπορεί εύκολα να διεισδύσει σε οποιοδήποτε δίκτυο.
Δούρειοι Ίπποι
Ένας δούρειος ίππος είναι ένα φαινομενικά χρήσιμο πρόγραμμα για τον
υπολογιστή

που

περιέχει

εκτελεσθούν

δημιουργούν

καμουφλαρισμένες
αθέμιτες

ή

βλαπτικές

εντολές,
δράσεις

οι

οποίες όταν

(π.χ. καταστροφή

αρχείων). Διαδίδονται όταν οι χρήστες ανοίξουν ένα πρόγραμμα διότι θεωρούν
ότι έρχεται από νόμιμη πηγή. Οι δούρειοι ίπποι δεν μπορούν να δημιουργήσουν
πανομοιότυπα αντίγραφα, αυτόματα. Η εγκατάσταση τους εξαρτάται από τους
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χρήστες, ή από εισβολείς

που

έχουν

στον υπολογιστή με κάποιο τρόπο. Οι

αποκτήσει

μη

εγκεκριμένη

δούρειοι

ίπποι

μπορούν

πρόσβαση
να

κάνουν

οτιδήποτε που μπορεί να κάνει ο χρήστης που τους εγκατέστησε, όπως :
•

Διαγραφή αρχείων, που μπορεί και ο χρήστης να διαγράψει.

•

Μετάδοση οποιουδήποτε αρχείου στον εισβολέα, που μπορεί να διαβάσει ο
χρήστης.

•

Αλλαγή αρχείων που μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει.

•

Εγκατάσταση προγραμμάτων με τα δικαιώματα του χρήστη του υπολογιστή
που παρέχουν μη εγκεκριμένη πρόσβαση στο δίκτυο.

•

Εγκατάσταση ιών.

•

Εγκατάσταση άλλων δούρειων ίππων.

Phishing
Το Phishing είναι η αποστολή e-mail σε χρήστη, προσποιούμενο ότι προέρχεται
από

μια

νόμιμη

επιχείρηση,

κυρίως τράπεζα

ή

τηλεπικοινωνιακό

πάραχο, με σκοπό να εξαπατήσει τον χρήστη και να πάρει ιδιωτικές πληροφορίες
που θα χρησιμοποιηθούν για κλοπή της ταυτότητάς τους. Το e-mail προτρέπει το
χρήστη να επισκεφθεί ένα web site

όπου

προσωπικές του πληροφορίες,
πιστωτικών

καρτών,

του ζητούνται να ενημερώσει τις

όπως

αριθμούς

τραπεζικών

password
λογαριασμών,

και αριθμούς
οπού

η

εταιρία

υποτίθεται έχει ήδη στην κατοχή της. Το web site ωστόσο είναι πλαστό και έχει
δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό να κλέψει τη ζητούμενη πληροφορία. Την ίδια
ώρα αυτοί που κρύβονται πίσω από το ψεύτικο μήνυμα αποκτούν πρόσβαση
στα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές απάτες εις
βάρος των θυμάτων τους. Οι επιθέσεις phishing
έξυπνο

τρόπο.

Σύμφωνα

με έρευνες,

ο

αυξάνονται
ρυθμός

ραγδαία
εξάπλωσής

και

με
τους

διπλασιάζεται μέσα σε ένα εξάμηνο.
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Εναλλακτικές μορφές:
Vishing:
Σε αυτή την εκδοχή του phishing, για να πειστεί ευκολότερα το θύμα, του δίνεται
τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης ή του ζητείται το δικό του τηλέφωνο ώστε να
μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του οι υποτιθέμενοι εκπρόσωποι της εταιρίας. Η
πρακτική αυτή στηρίζεται στις τεχνολογίες Voip που προσφέρει το διαδίκτυο.
Social Networking

Phishing:

Αντλώντας πληροφορίες και πολλά προσωπικά δεδομένα από τα προφίλ των
χρηστών των ιστοσελίδων κοινωνικής
εξατομικευμένα μηνύματα.
Ηνωμένες Πολιτείες το

δικτύωσης, οι

Σε πρόσφατο πείραμα που
70% όσων

απατεώνες στέλνουν

πραγματοποιήθηκε

στις

έλαβαν το εξατομικευμένο παραπλανητικό

μήνυμα πάτησε το σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό και συμπλήρωσε τα στοιχεία
του στο εικονικό site. Οι

συνηθέστερες

μέθοδοι

που

χρησιμοποιούνται

για

επιθέσεις Phishing με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιλαμβάνουν:
1. Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μοιάζει να έχει σταλεί από έμπιστη
πηγή.
2. Χρήση αντιγράφων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα οποία έχουν γίνει αλλαγές
σε περιεχόμενα URLs και hyperlinks.
3. Χρήση HTML ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην οποία έχουν γίνει αλλαγές σε
περιεχόμενα URLs και hyperlinks.
4.

Χρήση

ιών

(viruses)

και

σκουληκιών

(worms)

συνημμένων

σε

ηλεκτρονική αλληλογραφία.
5. Χρήση αντί-spam εργαλείων.
6. Χρήση εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
7.

Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τροποποιημένη ένδειξη αποστολέα

σε συνδυασμό με χρήση Open Mail Relays διακομιστών για την απόκρυψη της
προέλευσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
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Το

phishing

είναι

εξαιρετικά

αποτελεσματικό,

γιατί

σύμφωνα

με

τα

αποτελέσματα της εταιρίας Infosury :
•

Το 44% των χρηστών του e-banking χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς
για όλες τις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες που έχουν σε όλες τις τράπεζες.

•

To 37% των χρηστών του e-banking χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς
και σε λιγότερο ασφαλή site π.χ. ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

•

To 79% των χρηστών ελέγχουν αν υπάρχει η κλειδαριά ασφαλείας στο κάτω
μέρος μιας ασφαλούς σελίδας, αλλά μόνο το 40% πατάει πάνω της για να δει
τις

λεπτομέρειες του πιστοποιητικού. Το εικονίδιο της κλειδαριάς μπορεί

εύκολα να αντιγραφεί.
•

Το 70% των χρηστών έχουν μικρές πιθανότητες να απαντήσουν σε ένα e-mail
από την τράπεζά τους και περισσότεροι από τους μισούς έχουν να εγγραφούν
ή να συνεχίσουν να

χρησιμοποιούν

τις on line υπηρεσίες εξαιτίας του

phishing.

Pharming
Καθώς οι χρήστες και οι οργανισμοί είναι πλέον περισσότερο προσεκτικοί
στις επιθέσεις phishing, οι απατεώνες προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω. Η νέα
τάση στην ηλεκτρονική υποκλοπή κωδικών ονομάζεται pharming. Το Pharming
είναι μια μορφή

απάτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain name) που έχει

ως αποτέλεσμα να πιστεύουν οι χρήστες, ότι βρίσκονται σε μια γνήσια ιστοσελίδα
με το σωστό URL. Ωστόσο, στην πραγματικότητα έχουν παραπεμφθεί σε μια
ψεύτικη. Οι χάκερς εκμεταλλευόμενοι κάποια κενά στην ασφάλεια μιας ιστοσελίδας
στην οποία οι χρήστες μπαίνουν για να πραγματοποιήσουν διάφορες
καταφέρνουν να εκτρέψουν

την

ροή

συναλλαγές,

των επισκεπτών σε άλλο ιστοχώρο όπου

τα στοιχεία των συναλλαγών που καταχωρούνται χρησιμοποιούνται για την
οικονομική εξαπάτηση των επισκεπτών. Τέτοιου είδους εκτροπή δεν μπορεί να γίνει
σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. Οι βασικές διαφορές του
pharming από το phishing είναι δύο:
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1.

Η

επίθεση

μπορεί

να

γίνει

μαζικά

σε

πολλούς

χρήστες

και

όχι

μεμονωμένα σε κάθε χρήστη (μέσω e-mail).
2. Η μετακίνηση σε pharming site γίνεται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη (π.χ.
επιλογή link από e-mail).
Οι τρόποι δράσης των απατεώνων είναι οι ακόλουθοι :
•

Αποστολή

ιών

μέσω

e-mail

:

Οι

ιοί

αυτοί

(π.χ.

Banker

Trojan)

αντικαθιστούν τα τοπικά host αρχεία του υπολογιστή του χρήστη με άλλα.
host αρχεία μετατρέπουν
που

είναι

κατανοητές

τα URLs

σε

τον

υπολογιστή.

από

αριθμητικές

Τα

συμβολοσειρές

Ένας υπολογιστής με

αλλαγμένα host αρχεία θα μεταβεί σε λαθεμένο site ακόμα και αν ο χρήστης
πληκτρολογήσει το σωστό URLs.
•

Παραποίηση DNS : Η κυριότερη απειλή του pharming είναι η παραποίηση
DNS ( Domain Name System ) ενός εταιρικού site. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη μετάβαση μεγάλου αριθμού σε site χωρίς καν να ο αντιλαμβάνονται.
Ιδιαίτερα

διαδεδομένη

είναι

η

χρήση

ψευδών

τραπεζικών

sites (Fake

Banks). Στην περίπτωση αυτή οι εισβολείς δημιουργούν sites πανομοιότυπα
αυτά

των

νόμιμων τραπεζών,

με

μικρές

διαφοροποιήσεις,

ακόμα και sites που υποτίθεται ότι είναι νέες τράπεζες.
περιπτώσεις

υπάρχουν

και

χρήστες
υπόσταση

Σε

φωτογραφίες ανυποψίαστων

οποία εμφανίζονται ως η διοίκηση της online

με

τράπεζας.

ή

αρκετές
θυμάτων,

Αρκετοί

τα

είναι

οι

που

εξαπατώνται και διενεργούν εικονικές συναλλαγές χωρίς καμία

σε

τέτοια sites, δίνοντας έτσι κωδικούς, αριθμούς λογαριασμών και

καρτών εν αγνοία τους.
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Στην εικόνα βλέπουμε πώς περίπου δουλεύει το ΡΚα^ΐη§.
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4.3 Ασφάλεια - Τρόποι προστασίας από on line απάτες
Η ευκολία της χρήσης και τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών δικτύων
τα έχουν κάνει

ευρέως αποδεκτά από τους πελάτες των τραπεζών. Ωστόσο,

όπως συμβαίνει σε κάθε παρόμοια
περίπτωση, η ευρεία αποδοχή των
εναλλακτικών δικτύων έχει τραβήξει
την προσοχή επίδοξων απατεώνων, οι
οποίοι

χρησιμοποιούν

μεθόδων με σκοπό
προσωπικά

να

στοιχεία

μια

σειρά

αποσπάσουν
των

χρηστών

και να πραγματοποιήσουν παράνομα
κέρδη εις βάρος των τραπεζών, αλλά
και εις βάρος των

ανυποψίαστων

πελατών.
Για να ελαχιστοποιηθούν τα κρούσματα αυτά, οι τράπεζες από την πλευρά τους
υιοθετούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση του υψηλότερου
επιπέδου ασφαλείας κατά τη

δυνατού

διάρκεια των συναλλαγών. Γενικά, οι απαιτήσεις

ασφάλειας που πρέπει να ικανοποιούνται στις οικονομικής

φύσης

συναλλαγές

πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
-

το απόρρητο (confidentiality) των δεδομένων

-

την ακεραιότητα (integrity) της συναλλαγής

-

την αυθεντικοποίηση (authentication) των συμμετεχόντων

-

τη μη δυνατότητα ακύρωσης της συναλλαγής μετά την επιβεβαίωση της
συμμετοχής
προφανές

(non

repudiation)

ότι για την

των

ικανοποίηση

συναλλασσομένων.
των

Είναι

συνθηκών για μια ασφαλή

ηλεκτρονική συναλλαγή, είτε αυτή αφορά το internet banking είτε το e
commerce, θα πρέπει και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι της συναλλαγής να
πάρουν τα κατάλληλα μέτρα.
Για να επιτύχουν οι περισσότερες τράπεζες αυτό το στόχο τους ακολουθούν
το πρωτόκολλο SE T (Secure Electronic Transaction), που υποστηρίζεται από τους
δύο

σημαντικότερους

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τη MasterCard και τη
-
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Visa, καθώς και από εταιρείες όπως η IBM, η Microsoft και η Netscape. Το
πρωτόκολλο SET βασίζεται στην κρυπτογραφία.
Κρυπτογράφηση
Λέγοντας

κρυπτογραφία

προστατεύεται
γενικότερα

το

τα

εννοούμε

απόρρητο

προσωπικά

στις

την

μέθοδο

ηλεκτρονικές

δεδομένα

του

κατά

τραπεζικές

κάθε

την

οποία

συναλλαγές και

χρήστη

του

Internet.

Η

κρυπτογράφηση βασίζεται εξολοκλήρου στα μαθηματικά και έχει ως αντικείμενο
την κωδικοποίηση και στην συνέχεια την αποκωδικοποίηση των
τον

τρόπο αυτό

τα

ευαίσθητα

(plain text),

ενώ

Με

προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα

μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το αρχικό
κείμενο

δεδομένων.

μήνυμα νομάζεται

το ακατάληπτο

απλό

μήνυμα που προκύπτει από

την κρυπτογράφηση του απλού κειμένου ονομάζεται κρυπτογράφημα (cipher text).
Προκειμένου

να

αποκρυπτογραφηθεί

ένα

κείμενο

χρησιμοποιείται ένας

αντίστροφος αλγόριθμος. Όσο πιο πολύπλοκος είναι ο αλγόριθμος που
χρησιμοποιηθεί για την

έχει

κρυπτογράφηση τόσο πιο δύσκολο είναι να “σπάσει”

κάποιος τον κωδικό που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης.
Τέλος

ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης

ένα κλειδί (Key), για την

λειτουργεί

σε συνδυασμό με

κρυπτογράφηση του απλού κειμένου. Μ ε βάση τον

αριθμό των κλειδιών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κρυπτογράφηση διακρίνουμε
δύο κύριες μεθόδους κρυπτογράφησης: η συμμετρική και η ασύμμετρη.

Στη

συμμετρική, ή αλλιώς κρυπτογράφηση με μυστικό ή απλό κλειδί, η κρυπτογράφηση
υλοποιείται με τη χρήση του ίδιου "κλειδιού", τόσο στην κωδικοποίηση όσο και στην
αποκωδικοποίηση.

Συγκεκριμένα ο παραλήπτης χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί για

να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα που του
μέθοδος

αυτή

όμως

έχει

έχει

στείλει

ο

αποστολέας.

Η

το μειονέκτημα ότι η διανομή του μυστικού κλειδιού

στα δύο μέλη της συναλλαγής οφείλει να είναι 100% ασφαλής. Επομένως σε
επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν

απευθύνονται

σε μεγάλο αριθμό

on line

πελατών δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος. Παράλληλα
δεν περιλαμβάνει ξεχωριστό μηχανισμό αυθεντικότητας και

δεν

υπάρχει

βέβαιη και

απόλυτα αξιόπιστη

απόδειξη

της συμμετοχής

τόσο

αποστολέα

όσο

παραλήπτη.

Τα πλεονεκτήματα

της

και

του

του
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κρυπτογράφησης

με

μυστικό

κλειδί είναι

η ασφάλεια, έχει

μεγάλη χρήση και διάδοση και είναι γρήγορη ως μέθοδος κρυπτογράφησης.
Στην

ασύμμετρη

κρυπτογράφηση

ή

αλλιώς

κρυπτογράφηση

με δημόσιο

κλειδί χρησιμοποιούνται δύο κλειδιά: το ένα (κοινό κλειδί) για να κωδικοποιήσει το
μήνυμα και ένα άλλο (ιδιωτικό κλειδί) για να το αποκωδικοποιήσει. Ένα μήνυμα
που θα κωδικοποιηθεί με το ένα κλειδί θα μπορέσει να αποκωδικοποιηθεί μόνο με το
άλλο. Το ένα από τα δύο κλειδιά είναι «δημόσιο» και μοιράζεται σε όλους τους
εταίρους και το άλλο είναι «ιδιωτικό» και είναι γνωστό μόνο στον ιδιοκτήτη του.
Η μέθοδος αυτή προτιμάται για λιγότερο απαιτητικές εργασίες, είναι πιο αργή από
αυτήν του μυστικού κλειδιού, και απαιτεί την ύπαρξη τρίτων αξιόπιστων φορέων
καθώς και

ψηφιακών πιστοποιητικών, ενώ κύριο πλεονέκτημά της είναι ότι

απλοποιεί την

διαχείριση

των

κλειδιών.

Ο

εκάστοτε

χρήστης

βέβαια

δεν

αντιλαμβάνεται την όλη διαδικασία της κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης
αλλά το μόνο το οποίο τον ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον
εργασίας, είναι ένα σύμβολο κλειστής κίτρινης κλειδαριάς (λουκέτου) στο κάτω
μέρος της οθόνης στην οποία εργάζεται.
Ηλεκτρονική υπογραφή
Μία άλλη πολύ διαδεδομένη μέθοδος η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια των
συναλλαγών είναι η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Ως ηλεκτρονική υπογραφή
νοούνται τα

δεδομένα

σε

ηλεκτρονική μορφή, που είναι συνημμένα σε άλλα

ηλεκτρονικά δεδομένα ή έχουν μια
χρησιμοποιούνται

έτσι

ώστε

λογική

σχέση

με

αυτά

και

να αποδειχθεί η γνησιότητα. Μ ε την μέθοδο αυτή η

υπογραφή του χρήστη ψηφιοποιείται και επικολλείται σε

ένα

έγγραφο

έτσι

ώστενα πιστοποιείται ο χρήστης καθώς και η εγκυρότητα ή μη ενός εγγράφου. Η
ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιεί ως μέθοδο
δημόσιου -

ιδιωτικού κλειδιού.

κρυπτογράφησης αυτή του

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι αδιάψευστες,

μοναδικές για κάθε συναλλαγή και είναι σχεδόν απίθανο να αντιγραφούν ή
μεταφερθούν .
Καθώς ολοένα και περισσότερο γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής,
σε διεθνές

επίπεδο η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων

Εθνών (UNCITRAL) συνέταξε το 1996 τον Πρότυπο Νόμο για το ηλεκτρονικό
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εμπόριο. Με τον νόμο αυτό ρυθμίστηκαν ζητήματα

που

αφορούσαν

την

εξομοίωση τωνηλεκτρονικών πληροφοριών με έγγραφα υλικής υπόστασης, τη νομική
ισχύ

της

ηλεκτρονικής

υπογραφής,

την

αποδεικτική

δύναμη

των

ηλεκτρονικών κειμένων, τον τόπο, χρόνο και την απόδειξη παραλαβής του
ηλεκτρονικού μηνύματος . Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ΕΕ αποφάσισε να
σχετική

οδηγία.

Το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

εκδώσει

το

1999,

εξέδωσετην2000/31/ΕΚΟδηγία η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17/07/2000. Η Οδηγία
αυτή καθιέρωνε την αρχή της ελευθερίας σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων, την
αρχή της χώρας προέλευσης, που σήμαινε ότι το Δίκαιο που διέπει τις συναλλαγές με
ηλεκτρονικά μέσα είναι το Δίκαιο της χώρας μόνιμης εγκατάστασης του φορέα
παροχής

υπηρεσιών, και τον εξωδικαστικό

διακανονισμό των διαφορών που

θα προκύψουν μελλοντικά σχετικά με την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Παράλληλα προκειμένου να διασφαλιστεί η γνησιότητά της,
έκδοση αναγνωρισμένο Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής

προέβλεψε

Υπογραφής,

την

μιας

ηλεκτρονικής βεβαίωσης, η οποία συνδέει δεδομένα επαλήθευσης της υπογραφής με
ένα φυσικό πρόσωπο,

επιβεβαιώνοντας έτσι την ταυτότητά του. Τέλος στην

ελληνική επικράτεια εκδόθηκε το υπ'

αριθμού 150/2001 Προεδρικό Διάταγμα

εναρμονίστηκε με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προέβη σε
σημαντικά βήματα προς τη θέσπιση ενός "Δικαίου του Internet". Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο Ν.2672/1999 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές καθώς και ο
Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.
E-token
Το e

token

είναι

επίσης

μία

άλλη

μέθοδος

που

χρησιμοποιείται

προκειμένου να εξασφαλίζεται ασφάλεια στις on line τραπεζικές συναλλαγές.
Μ ε τον όρο e token ορίζουμε μία ειδική συσκευή, οποία έχει το μέγεθος ενός
κλειδιού και παρέχεται από την τράπεζα στους πελάτες της. Στην συσκευή αυτή
περιέχεται

ένας

κρυπτογραφικός μηχανισμός όπου ο κάτοχος μπορεί να

δημιουργήσει και στη συνέχεια να αποθηκεύσει την ηλεκτρονική του υπογραφή
προκειμένου να διεκπεραιώνει με ασφάλεια τις τραπεζικές του συναλλαγές on line
σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή

επιθυμεί κάθε φορά ο ίδιος. Κύρια

πλεονεκτήματα είναι η υψηλού επιπέδου ασφάλεια καθώς είναι αδύνατη η αντιγραφή
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του e token, είναι εύκολο στην χρήση καθώς λόγω του μεγέθους του ο χρήστης
μπορεί να το έχει συνέχεια μαζί του και να το συνδέει στην USB θύρα του εκάστοτε
υπολογιστή

για να το χρησιμοποιήσει χωρίς να χρειάζεται κάθε

φορά να

καταγράφει τους κωδικούς του καθώς αυτοί περιέχονται στο e token, και τέλος
μπορεί να

χρησιμοποιηθεί

για

ένα

πλήθος

εργασιών

όπως

ψηφιοποίηση,

ψηφιακή υπογραφή κτλ.
Internet firewalls
Τέλος τα γνωστά σε

όλους τους χρήστες του

internet firewalls, βοηθάει

έτσι ώστε την ώρα που ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο internet

να

είναι

από τρίτο,

εφικτή η

για τον οποίο δεν

εισροή ξένου λογισμικού
έχουμε δώσει

στον υπολογιστή

μην

την εξουσιοδότηση εμείς οι ίδιοι.

SSL-Secure Sockets Layer
Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές, κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική της
λύση, όπως είναι οι αριθμοί PIN, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και οι αριθμοί ΤΑΝ,
που

ακολουθούν κάθε

συναλλαγή.

Υπάρχουν αρκετές εταιρίες που μπορεί να

χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός για να πετύχει ασφαλή πρόσβαση. Μία από
αυτές είναι η VeriSign, το λογισμικό της οποίας (SSL-Secure Sockets Layer)
χρησιμοποιείται στις τραπεζικές

όσο

και

σε

άλλου τύπου

διαδικτυακές συναλλαγές. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα των χρηστών
και να είναι απολύτως ασφαλής κάθε συναλλαγή

του,

χρησιμοποιείται

μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate). Αυτό το

ένα

πιστοποιητικό

αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει τις συναλλαγές και τις
μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο από το συγκεκριμένο υπολογιστή.
Τα πιστοποιητικά

αυτά εξασφαλίζονται

εγκαθιστώντας

ένα πρόγραμμα

από

την αντίστοιχη εταιρεία πιστοποίησης.
Επισημαίνουμε

ότι,

σύμφωνα

με

έρευνες,

το

μεγαλύτερο

ποσοστό των

κακόβουλων ενεργειών προέρχεται από τους εργαζόμενους ή τους συνεργάτες των
εταιρειών που τις υφίστανται, παρά από εξωτερικούς παράγοντες. Επομένως είναι
πιθανότερο, ακόμα

και

αν δεν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες web, να πέσουμε
-
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θύμα απάτης ενός τραπεζοϋπαλλήλου παρά ενός hacker που κατάφερε να κλέψει
τους κωδικούς μας.

Συστάσεις ασφαλείας από την Ε Ε Τ
Μ ε αφορμή, λοιπόν,
εναντίον

χρηστών

συναλλαγές

τους,

η

τα
που

κρούσματα

χρησιμοποιούν

Ένωση

της
το

Ελληνικών

ηλεκτρονικής

Internet
Τραπεζών

για

τις

απάτης
τραπεζικές

προχώρησε

στην

ανακοίνωση μιας σειράς συστάσεων για την καλύτερη προστασία τους. Όσοι
χρησιμοποιούν το Internet για τις συναλλαγές τους θα πρέπει:
Να μη γνωστοποιούν

τα προσωπικά στοιχεία

τους

(αριθμούς

λογαριασμών, καρτών, user ID και password) και να μην απαντούν σε e- mails που
τους ζητούν κάτι τέτοιο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγράφουν ανάλογα e
mails ή sms που ενδέχεται να λάβουν και να ενημερώνουν αμέσως την τράπεζά
τους στην περίπτωση που λάβουν σχετικά μηνύματα ή απαντήσουν σε αυτά. Η
ΕΕΤ επισημαίνει ότι οι τράπεζες δεν ζητούν από τους πελάτες τους εμπιστευτικά
προσωπικά δεδομένα αυτού του είδους μέσω e-mail σε καμία περίπτωση.
Να ελέγχουν ότι βρίσκονται στη σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση της τράπεζας με
την οποία συνεργάζονται. Για το λόγο αυτό καλό θα είναι να πληκτρολογούν οι
ίδιοι κάθε φορά τη διεύθυνση της τράπεζας και να αποφεύγουν να συνδεθούν μέσω
τρίτου link. Όλα τα τραπεζικά site διαθέτουν ένα ειδικό ψηφιακό πιστοποιητικό
που απεικονίζει ένα μικρό λουκέτο στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης. Κάνοντας
«κλικ» σε αυτό οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα του
προορισμού

τους.

Να

ενημερώνονται

διαρκώς

για

τις

ρυθμίσεις ασφαλείας

των τραπεζικών sites που χρησιμοποιούν, να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς
τους (δυνατότητα

που προσφέρουν τα περισσότερα

sites) και κυρίως

να

προστατεύουν οι ίδιοι το απόρρητο των στοιχείων τους χωρίς να τα δημοσιοποιούν
σε τρίτους.
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Συμπεράσματα
Μελετώντας την παραπάνω διπλωματική εργασία και αφού ορίστηκε η έννοια του
e-banking, η εξέλιξη και τα διάφορα είδη του, προκύπτουν εύλογα τα παρακάτω
συμπεράσματα. Στην

σημερινή πραγματικότητα οι κίνδυνοι που υπάρχουν στο

διαδικτυακό χώρο ποικίλουν και ολοένα αυξάνονται. Όπως αναφέρθηκε στο 4ο
κεφάλαιο οι κίνδυνοι σε μια online συναλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στις
ηλεκτρονικές υποκλοπές, αλλά και στην παρακολούθηση των κινήσεων στο δίκτυο
με σκοπό την υποκλοπή δεδομένων (Sniffers ). Άλλος ένας πιθανός κίνδυνος είναι η
καταγραφή πληκτρολογήσεων ( key loggers). Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι
που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν εκτενέστερα σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Ωστόσο, οι τράπεζες που προσφέρουν online υπηρεσίες και προϊόντα κάνουν
μεγάλες προσπάθειες για να προστατέψουν τους πελάτες τους από τους διάφορους
κινδύνους. Ακόμη, προβάλλονται δημόσια και ανήκουν πλέον σε μια μεγάλη αγορά
όπου ο ανταγωνισμός με μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, τις βοηθά να
αναπτύσσονται και να βελτιώνονται. Επίσης, δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες, καθώς η αξιοπιστία τους αυξάνεται,

αφού σύμφωνα μα έρευνες

αποδεικνύεται ότι ο πελάτης ο οποίος χρησιμοποιεί το internet για αλακλήρωση των
τραπεζικών συναλλαγών του είναι πιο αφοσιωμένος στην τράπεζά του.
Τέλος, οι πελάτες βρίσκονται μπροστά σε μια τεράστια γκάμα προϊόντων,
υπηρεσιών αλλά κυρίως τιμών και έτσι μπορούν να διαλέξουν το καλύτερο για
αυτούς. Ακόμη, ολοκληρώνουν πληρωμές λογαριασμών, πραγματοποιούν μεταφορές
χρημάτων οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν και από οποιοδήποτε μέρος, αρκεί να έχουν
πρόσβαση στο internet. Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι τα θετικά συμπεράσματα
υπερτερούν των αρνητικών και αυτό δικαιολογεί τη ραγδαία ανάπτυξη του e-banking
παγκοσμίως.
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