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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στις μέρες μας, το e-Banking ή Internet Banking έχει φέρει επανάσταση στις
συναλλαγές των πολιτών με τις τράπεζες, καθώς έχει μεταφέρει το τραπεζικό
σύστημα στην οθόνη των υπολογιστών των πελατών, γεγονός το οποίο έχει θετικές
επιπτώσεις, τόσο για τους πελάτες, όσο και για τις ίδιες τις τράπεζες. Παρά την
πληθώρα των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η νέα μορφή τραπεζικής
εξυπηρέτησης, μερίδα πελατών εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να την αντιμετωπίζει
με σκεπτικισμό, εξαιτίας κυρίως των φαινομένων ηλεκτρονικής απάτης. Οι τράπεζες
αφιερώνουν σημαντικό μέρος από τα κεφάλαια που διαθέτουν για την ηλεκτρονική
τραπεζική για τον τομέα της ασφάλειας, αφού θεωρείται ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του εγχειρήματος για τις τράπεζες και
τους πελάτες. Η έννοια του e-Banking, Internet Banking ή Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
(όπως είναι η ελληνική απόδοση του όρου), δηλαδή της διεξαγωγής τραπεζικών
συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο
περιστρέφεται η παρούσα εργασία. Η εργασία αυτή απαρτίζεται από 2 καθαυτά μέρη,
το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται ο τρόπος
λειτουργίας, τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής
τραπεζικής,

τα

χρησιμοποιούνται

είδη
στα

του

e-banking,

σημερινά

οι

κύριες

συστήματα,

μέθοδοι

καθώς και

ασφαλείας

που

οι κίνδυνοι που

αντιμετωπίζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επίσης, δίνεται συνοπτικά η εικόνα της
ασφάλειας των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών στην χώρα μας. Στο δεύτερο
μέρος, το οποίο και αποτελεί το πρακτικό μέρος της συγκεκριμένης πτυχιακής,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έχει γίνει μέσω της χρήσης
ερωτηματολογίων και τα οποία αφορούν την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Στο μέρος αυτό θα ακολουθήσει ανάλυση των αποτελεσμάτων που λάβαμε από την
έρευνα και σχολιασμός των αποτελεσμάτων αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
E-BANKING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε ότι έχουμε περάσει στην

εποχή της

πληροφορίας και καθοριστικό ρόλο πλέον παίζει η ταχύτητα διακίνησης της. Η
οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζει αλματωδώς καθώς είναι συνυφασμένη με
την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της πληροφορικής. Οι νέες τεχνολογίες
που παρέχει στις επιχειρήσεις η ανάπτυξη της πληροφορικής και ιδιαίτερα ο κλάδος
των τηλεπικοινωνιών, έχουν εξαλείψει πλέον τις αποστάσεις και μέσω του
ηλεκτρονικού-επιχειρείν (e-business) οι επιχειρήσεις έχουν εύκολη και γρήγορη
πρόσβαση σε παγκόσμια κλίμακα.

Ειδικότερα η μεγάλη ανάπτυξη του διαδικτύου έχει επιπτώσεις, όπως είναι φυσικό
στον τραπεζικό χώρο. Το χαμηλό κόστος και η εύκολη πρόσβαση που προσφέρει το
διαδίκτυο στο κάθε χρήστη, έχει ήδη προκαλέσει ένταση του ανταγωνισμού στον
συγκεκριμένο κλάδο και καθιέρωση των εναλλακτικών δικτύων (τραπεζική μέσω
κινητού τηλεφώνου,

τραπεζική μέσω σταθερού τηλεφώνου, τραπεζική μέσω

διαδικτύου) στην καθημερινή λειτουργία των τραπεζών αλλά και στην συνείδηση των
πελατών. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) τα
τελευταία χρόνια, υπήρξε μεγάλη και όλο και περισσότεροι πελάτες τραπεζών
εμπιστεύονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, απολαμβάνοντας πλήθος ευκολιών και
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Στην Ελλάδα, η ηλεκτρονική τραπεζική είναι ένα
σχετικό νέο εναλλακτικό κανάλι, που όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει να
ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες προσφερόμενες υπηρεσίες του εξωτερικού.

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ E-BANKING
Η ηλεκτρονική τραπεζική

e-banking είναι ένα

αναπόσπαστο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου το
οποίο περικλείει όλες τις συναλλαγές που γίνονται
μέσω ηλεκτρονικών δικτύων.
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Τα ηλεκτρονικά κανάλια χρησιμοποιούνται τόσο στις συναλλαγές

μεταξύ

επιχειρήσεων (business to business) αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών
(business to consumer), 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. Με άλλα λόγια το e-banking δεν είναι ένα απλό
τραπεζικό προϊόν, αλλά η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγών
και η ηλεκτρονική διεπαφή μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους.
Ως e-banking θα μπορούσαμε να ορίσουμε την: “Αυτοματοποιημένη παροχή νέων
και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών, απευθείας στους πελάτες, μέσω
ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας.” 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,

συμπεριλαμβανόμενου του Internet. Για την πρόσβαση στις διαθέσιμες υπηρεσίες οι
πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν έξυπνες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως
προσωπικούς υπολογιστές, υπολογιστές χειρός (ΡDΑ), ΑΤΜ ακόμη και κινητά
τηλέφωνα. [1]

Η διάδοση του Internet σε παγκόσμιο επίπεδο και η βελτίωση των μεθόδων ασφαλούς
σύνδεσης και ελέγχου της αξιοπιστίας των συναλλαγών έχουν δημιουργήσει νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους τραπεζικούς οργανισμούς, που είναι πλέον σε
θέση να εμπλουτίσουν σημαντικά το portfolio προϊόντων και υπηρεσιών τους, να
γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί.

Ο ανταγωνισμός έχει συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
e-banking, όπως έγκριση δανείων, άνοιγμα λογαριασμών, ηλεκτρονικές πληρωμές,
portals με χρηματοοικονομικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις κάθε
πελάτη, συναλλαγές Β2Β (Business To Business) κ.ά.

Παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο της τεχνολογίας, εκτός από οφέλη υπάρχουν και
κίνδυνοι, που πρέπει να απομονωθούν και να αντιμετωπιστούν από όσους
τραπεζικούς οργανισμούς προσφέρουν υπηρεσίες e-banking.
-7-
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Οι πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) ωφελούνται σημαντικά από τη χρήση των
υπηρεσιών e-banking, καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ένα
μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με την τράπεζα εύκολα, γρήγορα και με
ασφάλεια. Με το e-banking οι τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρεται ανά πάσα στιγμή, ο
δε καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για κάθε προϊόν ή υπηρεσία ανέξοδα και
χωρίς χρόνους αναμονής. Συχνό είναι το φαινόμενο των προσφορών ή της εφαρμογής
ευνοϊκότερων όρων στην παροχή προϊόντων μέσω internet, γεγονός που από μόνο του
είναι ικανό να προσελκύσει σημαντική μερίδα καταναλωτών που αναζητούν
προσφορές.

Οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχουν μέσω Internet οι ελληνικές τράπεζες είναι οι
εξής (Σχημα 1):
•

Πληροφορίες υπολοίπων για τους τηρούμενους λογαριασμούς.

•

Μεταφορές ποσών μεταξύ των τηρούμενων λογαριασμών του ιδίου
νομίσματος.

•

Πληροφορίες

σχετικά

με τις πρόσφατες

κινήσεις των τηρούμενων

λογαριασμών.
•

Δυνατότητα έκδοσης και αποστολής παλαιότερων κινήσεων των τηρούμενων
λογαριασμών.

•

Παραγγελία μπλοκ επιταγών.

•

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανάκληση επιταγών ή ολόκληρου του
μπλοκ επιταγών.

•

Εντολές αγοραπωλησίας μετοχών.

•

Ενημέρωση για την κίνηση των προσωπικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

•

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εμβασμάτων.

•

Αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN.

•

Προσωπικά μηνύματα.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα συστήματα πληρωμών είναι περισσότερο
ανεπτυγμένα και τυποποιημένα, ο προσανατολισμός των τραπεζών στρέφεται
σταδιακά στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (corporate sites),
πεδίο στο οποίο η γκάμα των επιλογών είναι ιδιαίτερα διευρυμένη.
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Σχήμα 1: Υπηρεσίες E-Banking Που Χρησιμοποιούνται Στην Ελλάδα

IΊαροκολοϋΒηοη Λογαριασμών
Μεταφορά Χρημάτων
Πληρωμή Λογαριασμών
Πληρωμή ιΤιοτωιικύιτ καρτών
ΠΛηρωμίζ σε τρίτους
ΦΠΑ
Μετοχες
Μισθοδοσία
Εμβάσματα
Online Εκκαθάριση
Δόντια

Αμοιβαίο: Κεφάλαιο
Επενδυτικοί Λογαριασμοί
Ασφαλιστικό Προϊόντα
τ

•%

5%

Ιθ'ϋ 16 % 20 % 25 % 30^ 35% 40 % 45%

ΠΗΓΗ: Έρευνα του Technowatch: «Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές

1.2 Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ E-BANKING
Η ανάπτυξη του e-banking δεν είναι τυχαία. Μέσα από αυτό το μοντέλο, οι τράπεζες
και γενικότερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πετυχαίνουν τα εξής [2] :

> Αύξηση των τραπεζικών εργασιών τους,

> Αύξηση των κερδών μέσα από τις προμήθειες των εργασιών που εκτελούνται
(π.χ. αύξηση των κερδών από εξυπηρέτηση τρίτων προσώπων)

> Αύξηση του πελατολογίου τους καθώς σε αυτό πλέον συμπεριλαμβάνονται
πελάτες που προτιμούν οι συναλλαγές τους να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά,
χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία σε κάποιο κατάστημα.
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> Συλλογή πληροφοριών για το πελατολόγιο τους μέσα από τη χρήση του ebanking, καθιστώντας την προώθηση νέων τραπεζικών προϊόντων και
προσφορών ευκολότερη (η έκπτωση σε έξοδα και επιτόκιο δανείων σε
πελάτες οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι συγκεκριμένων τραπεζικών προϊόντων)

> Συλλογή πληροφοριών για τη διερεύνηση του πελατολογίου τους (μέσω
φιλικών ή συγγενικών προσώπων- για παράδειγμα η δωρεάν προώθηση
καρτών σε συγγενικά πρόσωπα κατόχων πιστωτικής κάρτας ή η παροχή
ειδικών προσφορών για λήψη δανείων σε ήδη εγγυητές δανειοληπτών)

> Μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης καθώς εμφανίζεται
αποσυμφόρηση

των

συναλλαγών που

καταστημάτων

(λιγότερα

φυσικά

διεκπεραιώνονται

παραστατικά,

στον

μικρότερος

γκισέ
χρόνος

απασχόλησης υπαλλήλων ενός φυσικού καταστήματος, κλπ).

> Ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών γεγονός που αντικατοπτρίζει και την
επιθυμία των πελατών να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά.

> Μικρότερα έξοδα για τους πελάτες που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά κάτι
που στην ουσία εξυπηρετεί περισσότερο την τράπεζα αν αναλογιστούμε τα
έξοδα της για την φυσική εξυπηρέτηση των πελατών.

Συνεπώς, μπορούμε να δούμε ότι το e-banking παρέχει σημαντικά οφέλη στους
πελάτες αλλά κυρίως στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οπότε η ύπαρξη του και η
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πελατών είναι ιδιαίτερα επιθυμητή για
τις εταιρείες αυτές [3].

1.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ E- BANKING

Τα συστήματα e-banking μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ανάλογα με
ποικίλους παράγοντες. Οι τραπεζικοί οργανισμοί πρέπει να διαμορφώσουν το
σύστημα e-banking και να επιλέξουν με προσοχή τους συνεργάτες τους (outsourcing)
βάσει των παρακάτω:
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> Στρατηγικοί στόχοι των υπηρεσιών e-banking.
> Σκοπός, έκταση υλοποίησης και πολυπλοκότητα εξοπλισμού, συστημάτων και
λειτουργιών.
> Τεχνολογική εξειδίκευση.
> Προδιαγραφές ασφάλειας και εσωτερικού ελέγχου.
Οι τραπεζικοί οργανισμοί μπορούν να αναλάβουν εσωτερικά την υποστήριξη των
υπηρεσιών e-banking ή να την αναθέσουν σε τρίτους. Το ίδιο φυσικά ισχύει για
οτιδήποτε αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Οι συνεργάτες μπορεί να
είναι άλλοι τραπεζικοί οργανισμοί με εμπειρία και ευχέρεια υλοποίησης και
διαχείρισης συστημάτων e-banking, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (ISPs),
ανάπτυξης και προσαρμογής σχετικών εφαρμογών, παροχής και διαχείρισης
υπηρεσιών ασφάλειας κ.ά. [4]

Τα συστήματα e-banking βασίζονται σε ένα μεγάλο αριθμό συστημάτων και
λειτουργιών, όπως οι εξής:
■ Σχεδίαση και φιλοξενία web sites.
■ Παραμετροποίηση και διαχείριση συστημάτων Firewall.
■ Εγκατάσταση και ρύθμιση συστημάτων IDS (Intrusion Detection Systems),
τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και σε κάθε κόμβο ξεχωριστά.
■ Διαχείριση δικτύου και ασφάλειας.
■ Εξειδικευμένοι e-banking servers.
■ Εφαρμογές e-commerce π.χ. για την πληρωμή οφειλών, το δανεισμό και την
αγορά μετοχών
■ Κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αιτήσεων. [5]

1.4 ΜΟΡΦΕΣ E-BANKING
Οι όροι PC banking (τραπεζικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή), online
baking (τραπεζικές συναλλαγές μέσω δικτύου), Internet banking (Τραπεζικές
συναλλαγές μέσω διαδικτύου), telephone Banking (τραπεζικές συναλλαγές μέσω
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τηλεφώνου), mobile Banking (τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου και
ανάλογων τεχνολογιών π.χ. WAP και SMS) αναφέρονται σε τρόπους με τους οποίους
μπορεί ο πελάτης να έρθει σε επαφή με την τράπεζα του χωρίς να χρειάζεται να είναι
παρόν σε κάποιο κατάστημα της.

Το e-banking

μπορεί να θεωρηθεί ότι περικλείει όλους τους παραπάνω όρους,

δηλαδή περιγράφει όλους τους τρόπους και τις δυνατότητες επαφής του πελάτη με
την τράπεζα ηλεκτρονικά PC Banking.

Είναι ο όρος που περιγράφει τις συναλλαγές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού
υπολογιστή του πελάτη. Η μεταφορά των δεδομένων σε μια τέτοια συναλλαγή γίνεται
μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (αναλογικές ή ψηφιακές)

Μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής είδη PC Banking (Σχήμα 2):
Σχήμα 2: Μορφές E-Banking

❖

Το Online Banking: στο οποίο οι συναλλαγές γίνονται μέσω « κλειστών
δικτύων». Για να γίνει μια συναλλαγή ο πελάτης πρέπει να προμηθευτεί ειδικό
software από την τράπεζα. Ο συγκεκριμένος τρόπος συναλλαγών εμφανίζεται
στην Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με ένα σύστημα που λεγόταν
BTX (German Federal Post Office).

❖

To Internet Banking: είναι ο γνωστός τρόπος συναλλαγής του χρήστη με την
τράπεζα από όποιο τερματικό και αν βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, με τη χρήση
ενδεχομένως συγκεκριμένων κωδικών.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

Το internet banking αναφέρεται ,δηλαδή, στην ικανότητα ενός συνδρομητή του
internet να έχει πλήρη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και σαν αποτέλεσμα
αυτού να διαλέγει και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαμέσου του internet, όπως θα
έκανε εάν βρισκόταν σε κάποιο κατάστημα τράπεζας.

Η υπηρεσία του e-banking είναι δομημένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, προσφέρεται η δυνατότητα διαχείρισης από
πολλαπλούς

εκπροσώπους

με

διαφορετικά

δικαιώματα

πρόσβασης

και

διαχείρισης.

Μέσω του Internet banking, ο πελάτης μιας τράπεζας, έχει σχεδόν όλη την γκάμα
των τραπεζικών συναλλαγών και της πληροφόρησης που χρειάζεται, όπως
Μεταφορές Κεφαλαίων, Πληρωμές Δημοσίου, Πληρωμές Τρίτων Οργανισμών,
Πληρωμές πιστωτικών Καρτών και Δανείων, Πάγιες Εντολές, Κινήσεις
Λογαριασμών

και

Πιστωτικών

Καρτών,

Παρακολούθηση

συνολικού

χαρτοφυλακίου, Statement Λογαριασμών, και πολλές ακόμα ευκολίες. [6]

Ουσιαστικά, η υπηρεσία αυτή καλύπτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα τραπεζικών
υπηρεσιών και περιλαμβάνει αναλυτικά:

> Πληροφορίες για λογαριασμούς, επιταγές, τραπεζικές εντολές, κάρτες καθώς
επίσης και για τα επιτόκια.
>

Υπόλοιπα και καταστάσεις λογαριασμών. Από την 1η Ιανουαρίου του
προηγούμενου χρόνου.

> Εντολές για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών και κατάσταση λογαριασμού.
> Μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς του ίδιου του πελάτη, σε οποιοδήποτε
νόμισμα με άμεση ή μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης.
> Μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς τρίτων σε οποιοδήποτε νόμισμα, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.
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> Εντολές για άνοιγμα τραπεζικής εντολής.
> Εντολές για αυτόματη εντολή πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφελείας.
> Πληρωμές καρτών, δανείων και εισφορών.
> Πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας.
> Ακύρωση και επανέκδοση καρτών.
> Ανάκληση πληρωμής επιταγής ή βιβλιαρίου επιταγών.
> Αλλαγή ή ακύρωση οδηγιών του πελάτη που δεν έχουν εκτελεστεί.
> Πληροφορίες για τα συμβόλαια των πελατών. [25]
Οι τράπεζες έχουν πλέον την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να προσωποποιούν
τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες, ανάλογα με την κατηγορία πελατών που
αντιπροσωπεύει ο χρήστης και με τον τρόπο αυτό υπάρχουν για παράδειγμα
επιπρόσθετες δυνατότητες για εταιρικούς χρήστες σε σχέση με ιδιώτες. Μεγάλη
επένδυση γίνεται και στο θέμα ασφάλειας που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την
αξιοπιστία των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων. Η επιβεβαίωση της
ταυτότητας του πελάτη γίνεται με τη χρήση κωδικών μιας χρήσης, τα οποία
παράγονται από ένα μικρό, σαν μπρελόκ, μηχάνημα. Σε κάποιο στάδιο της
συναλλαγής η τράπεζα ζητά τον κωδικό που παράγει εκείνη τη στιγμή το
μηχάνημα. Αν είναι ορθός θεωρείται έγκριση και ολοκληρώνεται η μεταφορά των
χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό ενός άλλου πελάτη. [6]
❖

To Phone banking (Τραπεζική μέσω τηλεφώνου):
Πρόκειται είναι για μια υπηρεσία η οποία παρέχεται από ένα χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα , το οποίο επιτρέπει στους πελάτες της να εκτελούν συναλλαγές μέσω
τηλεφώνου όλο το 24ωρο. Η τηλεφωνική τραπεζική είναι το πρώτο είδος
διενέργειας συναλλαγών χωρίς μετάβαση στο κατάστημα που εμφανίστηκε
διαχρονικά. Η σύνδεση της επιχείρησης

με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της

τράπεζας επιτυγχάνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και συσκευής διαμορφωτή/
αποδιαμορφωτή (modem) και της χρήσης κωδικού αριθμού. [4]
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Για να συνδεθεί ένας πελάτης με την υπηρεσία phone banking χρειάζεται δυο
κωδικούς, τον κωδικό πελάτη τον οποίο, εάν είναι πελάτης της υπηρεσίας
e.banking, χρησιμοποιεί ήδη, και τον κωδικό phone banking που μπορεί να
παραλάβει, είτε μέσω του μενού των ATM είτε αφού συνδε8εί με την υπηρεσία
e-banking μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της τράπεζας. Εξίσου εύκολη
διαδικασία είναι και η διαγραφή από την υπηρεσία, αν την επιθυμεί ο πελάτης.
Αυτό γίνεται μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσης που θα κάνει σε οποιοδήποτε
υποκατάστημα της τράπεζας ή στέλνοντας ένα e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της τράπεζας.

Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας αυτής συγκαταλέγεται η
‘πλοήγηση’ χάρη στο εύκολο και σωστά δομημένο μενού, αλλά και τη
δυνατότητα χρήσης ‘γενικών εντολών’ που παρέχουν χρήσιμες οδηγίες σε
οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται ο πελάτης, πατώντας απλά ένα πλήκτρο. [26]

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι ενημέρωση για το υπόλοιπο και τις
κινήσεις του λογαριασμού, μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό,
εξόφληση υποχρεώσεων με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, ενώ σε πιο
εξελιγμένη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθούν και άλλες συναλλαγές λιανικής
επενδυτικής μορφής.

Επιλέγοντας τις συναλλαγές μέσω του phone banking υπάρχει εξοικονόμηση όχι
μόνο χρόνου αλλά και εξόδων, αφού οι περισσότερες συναλλαγές παρέχονται
δωρεάν, ενώ το κόστος αποστολής εμβασμάτων και χρηματιστηριακών
συναλλαγών είναι σημαντικά μειωμένο. Σημαντικά επίσης πλεονεκτήματα της
συγκεκριμένης υπηρεσίας, θεωρούνται η ευκολία και η ευελιξία στη χρήση της,
αφού ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καλέσει από το προσωπικό του τηλέφωνο
χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή πολύπλοκες διαδικασίες. Υπάρχει επίσης
η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας

με εκπρόσωπο της τράπεζας. Το

σημαντικότερο πλεονέκτημα του phone banking είναι η ασφάλεια που παρέχει
στον κάθε χρήστη παρέχοντας του έναν μυστικό κωδικό, τον οποίο μόνο ο ίδιος
γνωρίζει και μέσω αυτού μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του phone
banking.
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Για την διασφάλιση της εγκυρότητας των συναλλαγών των πελατών, όλες
ανεξαρτήτως οι συνομιλίες καταγράφονται και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, ενώ
παράλληλα λαμβάνουν ταχυδρομικά ενημέρωση των κινήσεών τους.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω phone banking χωρίζονται σε δύο βασικές
κατηγορίες:
S Αυτές που διεκπεραιώνονται από πράκτορες (agents) τηλεφωνικού κέντρου
(call center) ,και
S Αυτές που διεκπεραιώνονται αυτόματα μέσω συστημάτων αναγνώρισης της
φωνής.

Στην πρώτη περίπτωση από την πλευρά του χρήστη απαιτείται η χρήση μιας
απλής τηλεφωνικής συσκευής, με την οποία επικοινωνεί φωνητικά με πράκτορα
της Τράπεζας και του μεταβιβάζει τα αιτήματα του. Στην δεύτερη περίπτωση ο
πελάτης διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του χωρίς την ενδιάμεση παρεμβολή
πράκτορα. Όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο πελάτης απαντά στα
φωνητικά μηνύματα που ακούει στο τηλέφωνό του.

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθούνται διαδικασίες πιστοποίησης και
ταυτοποίησης του πελάτη που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συναλλαγών του.
Ο πελάτης μιας Τράπεζας, μέσω του phone banking έχει στην διάθεσή

του

σχεδόν όλες τις συναλλαγές, είτε αυτές είναι πληροφοριακές, είτε οικονομικές,
που έχει και μέσω του internet banking. [27]

❖

Mobile Banking (Τραπεζική μέσω κινητού)
Ο χρήστης, μέσω του Mobile Banking, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το
χαρτοφυλάκιο του και τα υπόλοιπά των λογαριασμών του, να μεταφέρει χρήματα,
να πληρώνει λογαριασμούς και κάρτες, να αιτείται τραπεζικά προϊόντα και
υπηρεσίες μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Συσκευές, όπως τα κινητά
τηλέφωνα ή τα PDAs που είναι εφοδιασμένες με την τεχνολογία WAP και
μπορούν να συνδεθούν στο Internet, μπορούν να παρέχουν στους χρήστες τους τη
δυνατότητα διεξαγωγής τραπεζικών συναλλαγών.
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Για την εγγραφή του πελάτη στη συγκεκριμένη υπηρεσία, απαιτείται η εγγραφή
του πρώτα στην υπηρεσία e.banking στέλνοντας μια ηλεκτρονική αίτηση στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της τράπεζας ή κάνοντας μια αίτηση σε οποιοδήποτε
υποκατάστημα της τράπεζας.

Μέσω της υπηρεσίας sms banking παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
sms με την τράπεζα για ενημέρωση για πληροφορίες των λογαριασμών, καρτών
και δανείων, για πληρωμές καρτών και για μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών.

Κάθε συσκευή ταυτίζεται μοναδικά με τον κάτοχό της στα συστήματα της
τράπεζας και έτσι αναγνωρίζεται ότι, κάθε κωδικός προέρχεται από αυτόν και
μόνο. Γι’ αυτό και αν κλαπεί ή χαθεί η συσκευή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε κωδικός μιας χρήσης διαρκεί μόλις 32’’, μετά το
πέρας των οποίων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι κανείς δεν μπορεί να
παράγει κωδικούς και να τους διαφυλάξει για μεταγενέστερη χρήση. [28]
Ουσιαστικά οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
•

Υπόλοιπα και Κινήσεις λογαριασμών

•

Ανάλυση Υπολοίπου

•

Αναλυτικά Στοιχεία λογαριασμού

•

Παραγγελία Βιβλιαρίου Επιταγών

•

Ανάκληση Βιβλιαρίου Επιταγών ή Επιταγής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ

•

Υπόλοιπα και Κινήσεις πιστωτικών καρτών

•

Αναλυτικά Στοιχεία πιστωτικών καρτών

•

Πληρωμή άμεσα ή σε μελλοντική ημερομηνία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

•

Συνολική απεικόνιση των δανείων
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•

Αναλυτικά Στοιχεία δανείων
ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•

Μεταφορά σε λογαριασμό του πελάτη

•

Μεταφορά σε λογαριασμούς τρίτων

•

Εντολές Πληρωμής τρίτων σε μελλοντική ημερομηνία

•

Εντολές Εμβασμάτων

•

Καθορισμός Περιοδικών πληρωμών

•

Αποθήκευση τακτικών πληρωμών για άμεση επανάληψη

•

Αλλαγή λεπτομερειών αποθηκευμένων εντολών πληρωμών

•

Αναβολή ή Ακύρωση αποθηκευμένων εντολών πληρωμών

•

Αιτιολογία πληρωμών προς ενημέρωση του αποδέκτη

•

Μεμονωμένες Εντολές πληρωμής ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ)

•

Μεμονωμένες Εντολές πληρωμής (ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΤΕΒΕ)

•

Ιστορικό όλων των Πληρωμών

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
•

Παρακολούθηση on-line σε πραγματικό χρόνο, του χαρτοφυλακίου σας και
των τιμών των μετοχών.

•

Εντολές Αγοράς με χρέωση του λογαριασμού

•

Εντολές Πώλησης με πίστωση του λογαριασμού

•

Ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών

•

Εντολές Ημέρας

•

Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
•

Επιλογή & Αλλαγή προσωπικού κωδικού εισόδου

•

Επιλογή & Αλλαγή κωδικού ασφαλείας

•

Επιλογή Γλώσσας Επικοινωνίας (Ελληνικά/ Αγγλικά)
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❖

•

Προσωπικά Μηνύματα από την Τράπεζα

•

"Ιστορικό" Κινήσεων / Συναλλαγών

•

Φόρμα Επικοινωνίας με την Τράπεζα

•

Ευρετήριο Καταστημάτων & ΑΤΜ

•

Διαχείριση Αιτήσεων

E-MONEY: Ηλεκτρονικό χρήμα ένα σύγχρονό μέσο πληρωμής στο διαδίκτυο.
Βασίζεται στην ανταλλαγή πραγματικού χρήματος σε μια τράπεζα με
ηλεκτρονικό τρόπο. Ένα συγκεκριμένο ,δηλαδή, ποσό αληθινών χρημάτων
ανταλλάσσεται με "κυβερνονομίσματα". Για την ύπαρξη δηλαδή ηλεκτρονικού
χρήματος

είναι

απαραίτητα

τρία

στοιχεία

α)

η

νομισματική

αξία

αντιπροσωπευόμενη από απαίτηση έναντι του εκδότη να είναι αποθηκευμένη σε
ηλεκτρονικό υπόθεμα, 2) να έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού
τουλάχιστον ίσου με την εκδοθείσα νομισματική αξία, και 3) γίνεται δεκτή ως
μέσο πληρωμής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας...

Υπάρχουν 2ειδών μέθοδοι:

-I- το online e-money, και

-I- το offline e-money , λχ το ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Ο κεντρικός πυρήνας αυτής της τεχνολογίας είναι η κρυπτογράφηση ασύμμετρου
κλειδιού (δηλαδή η κρυπτογράφηση γίνεται με διαφορετικό κλειδί από την
κρυπτογράφηση). Ανάλογα με την τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί, μπορεί να
έχουμε επώνυμο (με χρήση non-blind ψηφιακών υπογραφών ) και ανώνυμο e-money
(με χρήση blind ψηφιακών υπογραφών ) . Το ανώνυμο είναι ακριβώς το ίδιο με το
χάρτινο χρήμα και είναι το πραγματικό e-cash. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει είναι
ο εξής : ο πελάτης κάνει ανάληψη ένα ποσό με μορφή e-cash. [30]
Η διαφορά μεταξύ του ανώνυμου και του επώνυμου είναι ότι στον ανώνυμο ο
εκδίδων οργανισμός δεν ξέρει ποιοι συμμετέχουν στην συναλλαγή ενώ στον
επώνυμο, τα μέρη είναι γνωστά.
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Το e-cash ήταν και παραμένει η τεχνολογία του μέλλοντος για online πληρωμές.
Μολονότι είναι τεχνικά εφικτό , τα διάφορα γενικότερα προβλήματα που
δημιουργούνται είναι τεράστια . Για παράδειγμα , επειδή οι αλγόριθμοι που κάνουν
την δουλεία είναι ευρέως γνωστοί , είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε να «κόψει»
χρήμα. Μεταξύ των άλλων αυτό κάνει τις κεντρικές κυρίως τράπεζες εχθρικές. [4]

Σχήμα 3: Τρόπος Λειτουργίας ηλεκτρονικού χρήματος

❖

ΑΤΜ:

Και τα ΑΤΜ αποτελούν μια μορφή Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Ο πελάτης για να
κάνει χρήση του μηχανήματος, οφείλει να έχει κάρτα TELEBANK ή κάρτα
πιστωτική με τον δικό του προσωπικό κωδικό. Για την παροχή των χρεωστικών
καρτών αυτών , ο πελάτης συμπληρώνει μια αίτηση χορήγησης κάρτας TELEBANK.
Για την παροχή και την έκδοση της πιστωτικής κάρτας είναι απαραίτητα τα
φορολογικά στοιχεία του πελάτη.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ATM είναι:

-I- Ανάληψη μετρητών με την πιστωτική κάρτα ή την χρεωστική κάρτα του
πελάτη
-I- Κατάθεση μετρητών
-I- Ενημέρωση για το υπόλοιπο του λογαριασμού
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-I- Ενημέρωση για τις τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού
-I- Πληρωμή του μηνιαίου λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, τις
δόσεις δανείων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας και άλλων
εταιριών.
-I- Αλλαγή του προσωπικού κωδικού του πελάτη

Το ΑΤΜ θεωρείται η πιο γνωστή, χρήσιμη, αποτελεσματική και επαρκής μορφή
ηλεκτρονικής τραπεζικής, η οποία διευκολύνει τον πελάτη στις συναλλαγές του.

1.4.1

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-BANKING

Εκτός από τα παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες, οι τραπεζικοί οργανισμοί έχουν
τη δυνατότητα να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες, σχεδιασμένες ή προσαρμοσμένες
στα πρότυπα του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Η διοίκηση κάθε τράπεζας
οφείλει, ωστόσο, να συνειδητοποιήσει και να απομονώσει τους κινδύνους που
ενέχουν οι εν λόγω υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις πιο συνηθισμένες από
αυτές. [7]
■ Weblinking

Σήμερα, οι περισσότερες τράπεζες διαθέτουν web sites, όπου ο επισκέπτης μπορεί να
λάβει χρήσιμες πληροφορίες ή να πραγματοποιήσει online συναλλαγές, π.χ. πληρωμή
οφειλών

ή

μεταφορά

χρημάτων

μεταξύ

διαφορετικών

λογαριασμών.

Κατά κανόνα, τα εν λόγω web sites περιλαμβάνουν "weblinks", δηλαδή λέξεις,
φράσεις ή εικόνες σε μια 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 στοιχεία του 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. [30]
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■ Account aggregation

Πρόκειται για μια υπηρεσία που συλλέγει πληροφορίες λογαριασμών από πολλαπλά
web sites και τις παρουσιάζει συγκεντρωμένες στον πελάτη, παρέχοντας του
παράλληλα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συναλλαγές. Οι πληροφορίες μπορεί
να είναι εμπιστευτικές (π.χ. στοιχεία πιστωτικών καρτών) ή όχι, ενώ η εν λόγω
υπηρεσία διευκολύνει την ανάλυση και διαχείριση διαφορετικών λογαριασμών.

Οι τραπεζικοί οργανισμοί πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

* Προστασία των πληροφοριών σύνδεσης των πελατών (π.χ. (π.χ. user, ID,
password), τόσο αυτών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην υπηρεσία
account aggregation όσο και αυτών που αποστέλλονται κατά την άντληση δεδομένων
από άλλους τραπεζικούς οργανισμούς ή εταιρείες.
* Πιθανότητες αποκάλυψης των παραπάνω πληροφοριών από τους πελάτες σε
τρίτους.
* Έλεγχος της ακρίβειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που συλλέγονται από
τρίτους, όπως επίσης και των συστημάτων ασφαλείας που αυτοί χρησιμοποιούν. [8]

■ Electronic authentication

Ο έλεγχος της ταυτότητας των πελατών και η παροχή έγκρισης για τη χρήση των
υπηρεσιών e-banking είναι δυο εξαιρετικά σημαντικές λειτουργίες. Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι, χάριν ταχύτητας, ηλεκτρονικές και περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Passwords και αριθμούς ΡΙΝ (Personal Identification Number)
2. Συγκρίσεις βάσεων δεδομένων, π.χ. εφαρμογές fraud screening

3. Ψηφιακά πιστοποιητικά (digital certificates), που χρησιμοποιούν υποδομή
δημόσιου κλειδιού (ΡΚΙ: Ρ ^ ^ Key Infrastructure)
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4. Συσκευές εξοπλισμένες με τσιπ, π.χ. έξυπνες κάρτες (smart cards)

5. Συστήματα βιομετρικής αναγνώρισης. [5]

■ Web site hosting

Ορισμένοι τραπεζικοί οργανισμοί φιλοξενούν web sites τόσο των δικών τους όσο και
άλλων επιχειρήσεων. Τα αρχεία ενός web site συνήθως αποθηκεύονται σε έναν ή
περισσότερους servers, που μπορεί να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του τραπεζικού
οργανισμού. Η φιλοξενία web site απαιτεί σημαντική εξειδίκευση και πείρα στους
τομείς της δικτύωσης, της ασφάλειας και της ανάπτυξης εφαρμογών, και συνεχή
παρακολούθηση των εξελίξεων, ώστε να υιοθετούνται νέες τεχνολογίες και πρότυπα,
π.χ. ΧΜΚ (Extensible Markup Language), με στόχο τη διευκόλυνση της μετάδοσης
πληροφοριών.

Οι τραπεζικοί οργανισμοί συνιστάται να εξετάσουν με προσοχή τις διαθέσιμες
υπηρεσίες φιλοξενίας web sites, έχοντας υπόψη ότι προβλήματα όπως τα παρακάτω
μπορούν να επιφέρουν απώλεια πελατών, μείωση κύρους, ακόμη και δικαστικές
διώξεις:

* Διακοπή παροχής των υπηρεσιών e-banking ή αδυναμία ικανοποίησης των
προδιαγραφών που καθορίζονται στη σχετική συμφωνία συνεργασίας.

* Ανακριβές περιεχόμενο στο web site (π.χ.πληροφορίες για τα προϊόντα και τις
τιμές), ως αποτέλεσμα επιθέσεων από hackers ή ενεργειών του προσωπικού του
τραπεζικού οργανισμού.

* Διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών διαμέσου κενών στην ασφάλεια (φυσική και
δικτυακή).
* Πρόκληση βλαβών στους υπολογιστές των επισκεπτών λόγω της διάδοσης
κακόβουλων εφαρμογών (π.χ. ιοί, worms, TROJANS κ.ά.) μέσω των web sites
που φιλοξενεί ο οργανισμός. [31]
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■ Ηλεκτρονικές πληρωμές

Η ηλεκτρονική πληρωμή είναι η χρηματική εκκαθάριση των συναλλαγών με
ηλεκτρονικά μέσα. Τα είδη της ηλεκτρονικής πληρωμής είναι η ηλεκτρονική
καταβολή μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (EFT), η χρήση πιστωτικών
καρτών για συναλλαγές που γίνονται στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό χρήμα.
Αρκετές επιχειρήσεις δέχονται διάφορες μορφές ηλεκτρονικών πληρωμών για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Οι τραπεζικοί οργανισμοί διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. σε εφαρμογές e-commerce),
σχεδιάζοντας και προσφέροντας ποικίλες λύσεις, αναλαμβάνοντας την επεξεργασία
των εν λόγω πληρωμών και συμμετέχοντας σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές και
διακανονισμούς.

Αρκετές τράπεζες επιτρέπουν τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ

διαφορετικών λογαριασμών του χρήστη, ωστόσο όταν αυτοΰ του είδους οι
συναλλαγές αφορούν και τρίτους, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απάτης και
απαιτούνται επιπλέον μέτρα προστασίας. [1]

■ Wireless e-banking

Αφορά την ασύρματη ηλεκτρονική τραπεζική. Είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών

και

η

παροχή

τραπεζικής

πληροφόρησης

μέσω

ασύρματων

τηλεπικοινωνιακών γραμμών που παρέχουν πρόσβαση του χρήστη στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή της τράπεζας. Η συσκευή μέσω της οποίας παρέχεται η πρόσβαση μπορεί
να είναι για παράδειγμα ένα κυτταρικό ή δορυφορικό κινητό τηλέφωνο ή ένας
προσωπικός ψηφιακός βοηθός. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα
όπως η χαμηλή ταχύτητα ανταπόκρισης, ο περιορισμένος χρόνος διάρκειας των
μπαταριών, το μικρό μέγεθος της οθόνης, διαφορετικά σχήματα εισαγωγής στοιχείων
και μικρή ικανότητα μεταφοράς δεδομένων. Με την πρόοδο, όμως, της τεχνολογίας
τα μειονεκτήματα αυτά σταδιακά περιορίζονται. [8]
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1.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-BANKING

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής
αυξάνονται συνεχώς σε ποικιλία και ευελιξία.Στόχος όλων των τραπεζών που έχουν
επενδύσει στο e-Banking είναι να αποκτήσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, προσφέροντας μακροχρόνια το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών
τους μέσω διαδικτύου, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ευκολία διαφάνεια και
ασφάλεια στο πελάτη- χρήστη Παράλληλα ο παράγοντας που θα επηρεάσει ίσως στο
μεγαλύτερο βαθμό την αφοσίωση των πελατών σε αυτές τις υπηρεσίες είναι η
διαθεσιμότητα πληροφοριών και η ευκολία πρόσβασης σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες
άλλων παροχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χωρίς τους περιορισμούς που θέτει
η φυσική τοπογραφία Τα είδη των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του
Ιώ « Γ ^ μπορούν να διαχωριστούν στις τρεις επόμενες ευρείες κατηγορίες :

1. Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών μόνο
Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται συστήματα που επιτρέπουν την πρόσβαση
σε πληροφορίες που διατίθενται δημοσίως ή σχετίζονται με το μάρκετινγκ μίας
τράπεζας. Κατά συνέπεια, η τράπεζα διαθέτει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που οι
πελάτες έβρισκαν παραδοσιακά σε έντυπα ή σε άλλα μέσα ενημέρωσης. ωστόσο,
ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, με τη χρήση της σημερινής τεχνολογίας, οι
συλλεγόμενες πληροφορίες για τους επισκέπτες πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν
στόχους για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που έχουν ήδη
ζητηθεί.

2. Υπηρεσίες ανταλλαγής πληροφοριών
Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά συστήματα είναι αλληλεπιδραστικά (interactive),
δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς ευαίσθητων μηνυμάτων, εγγράφων ή αρχείων
μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των πελατών τους. Βασικό
ζητούμενο αυτών των υπηρεσιών είναι η ασφάλεια των δεδομένων, που περικλείει
την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών, την ακεραιότητα των
πληροφοριών, την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών και άλλα παρόμοια
χαρακτηριστικά.
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3.

υπηρεσίες ολοκληρωμένων συναλλαγών

Τα χρησιμοποιούμενα συστήματα παρέχουν όλες τις προηγούμενες δυνατότητες,
αλλά και τη δυνατότητα online συναλλαγών, διαχείρισης λογαριασμών, μεταφοράς
χρημάτων

μεταξύ

λογαριασμών,

την

πληρωμή

υποχρεώσεων

κλπ.

Εδώ

συμπεριλαμβάνονται, ουσιαστικά, τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών (Electronic
Payment Systems). Σε όλες τις περιπτώσεις, η εμπιστοσύνη προς τους συμμετέχοντες
(π.χ. τράπεζες και οργανισμούς που εκδίδουν τις εντολές, διαχειρίζονται και
διευθετούν τις πληρωμές) αλλά και τη διαδικασία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες
για την αποδοχή και την επιβίωση αυτού του συστήματος πληρωμών. Η
εκμετάλλευση των παραπάνω δυνατοτήτων στηρίζεται και στην ύπαρξη της
αναγκαίας ηλεκτρονικής υποδομής και εντός των τραπεζών, για την παροχή τόσο των
κλασσικών υπηρεσιών, όσο και των υπηρεσιών που αναδύονται μέσα από τις νέες
συνθήκες λειτουργίας της οικονομίας. [9]

1.6 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ E-BANKING

Το e-Banking στην Ελλάδα:

Αρχής γενομένης από την Αμερική, στα τέλη της δεκαετίας του ’90 επικρατούσε ένα
παραλήρημα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Ο ενθουσιασμός αυτός οδήγησε σε μη
ρεαλιστικές, όπως τελικά αποδείχτηκε, προσδοκίες και προβλέψεις για τη διείσδυση
των νέων τεχνολογιών, οι οποίες μιλούσαν για ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμη αποδοχή
τους από το ευρύ κοινό. Ήταν συνεπώς εύκολο να παρασυρθεί και η αγορά του
Internet Banking που το 1999 προέβλεπε ότι το 25% των Ελλήνων θα κάνει χρήση
του διαδικτύου για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών του συναλλαγών. Είναι λογικό
να μην έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι προβλέψεις.

Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των νέων δεδομένων που καλείται να αφομοιώσει ο
μέσος άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας που διανύουμε, που θα
ήταν αδύνατο για αυτόν να ανταπεξέλθει πλήρως. Παρόλα αυτά, ένα ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική
αγορά και δη του Internet Banking, ακολουθεί συνεχώς αυξανόμενη πορεία.
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Δεν υπάρχει κάποια καμπή. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι παρατηρούμε μια
ταχέως αυξητική πορεία στη χώρα μας όσον αφορά τη χρήση του Internet. Εκ’ του
αποτελέσματος, όλο και περισσότεροι Έλληνες εγγράφονται κάθε μήνα στις
υπηρεσίες e-Banking.

Γίνεται απόλυτα σαφές λοιπόν ότι η ηλεκτρονική τράπεζα μπήκε στη ζωή μας και
σηματοδοτεί μία νέα εποχή στις τραπεζικές συναλλαγές μας. Βάζει τέλος στις ουρές
των ταμείων και στην αναμονή των πελατών, αφού αρκεί μία συσκευή σταθερού ή
κινητού τηλεφώνου, ή ένας υπολογιστής εγκατεστημένος στο σπίτι ή στο γραφείο,
για να κάνουμε τις συναλλαγές μας με απόλυτη ασφάλεια, όλο το 24ωρο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι θα απαιτηθεί χρόνος έως ότου η ηλεκτρονική
τραπεζική λάβει απολύτως μαζικό χαρακτήρα, ωστόσο όσοι από τους τραπεζικούς
ομίλους έχουν ενταχθεί στον χώρο αυτόν διατηρούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Η
χρήση είναι αρκετά απλή και η μεγάλη επιτυχία της κινητής τηλεφωνίας στην χώρα
μας αποτελεί προάγγελο της επιτυχίας που θα έχει στην Ελλάδα η ηλεκτρονική
τραπεζική. Ωστόσο, τα φυσικά δίκτυα των τραπεζών δεν αναμένεται να καταργηθούν
αλλά να αλλάξουν μορφή. Θα έχουμε μικρότερα καταστήματα τα οποία θα
χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής. Ας μην ξεχνάμε τέλος ότι η ηλεκτρονική
τραπεζική εξυπηρέτηση δε καλύπτει όλες τις συναλλαγές. Οι τράπεζες, μέσω της
ηλεκτρονικής τραπεζικής, θέτουν στην υπηρεσία του πελάτη το ηλεκτρονικό τους
κατάστημα για άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο
πελάτης δύναται να πραγματοποιεί τις αναγκαίες του συναλλαγές με απόλυτη
ασφάλεια και φυσικά διατηρώντας το απόρρητό του.

Σύμφωνα με έρευνες, όλο και περισσότεροι ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις στην
Ελλάδα προτιμούν να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω
Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την
Κοινωνία της Πληροφορίας δείχνουν ότι το 2001 περίπου 150.000 πελάτες (1% 1,5% του πληθυσμού) πραγματοποίησαν τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονικά. Το
2002 ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τους 250.000(2,5% του συνολικού πληθυσμού).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζών, το 2001 ο τζίρος από on-line τραπεζικές
συναλλαγές έφθασε τα 2 δισ.€.
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Το 2002 το ποσό αυτό εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 10 δισ.€, ενώ το 2005 ξεπέρασε τα
12 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, οι συναλλαγές
μέσω WinBank Internet παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη: το 2003 οι εγχρήματες
συναλλαγές αυξάνονται με ρυθμό της τάξεως του 150% έναντι του 2002. Επίσης, το
50% όλων των πληρωμών IKA πραγματοποιείται on-line, ενώ οι ηλεκτρονικές
χρηματιστηριακές συναλλαγές υπερβαίνουν το 15% επί του συνόλου. Η εξάπλωση
του e-Banking είναι ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Ειδικοί εκτιμούν ότι στο μέλλον οι
σύγχρονες τράπεζες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω των νέων
τεχνολογιών. Ενδεικτικά, στη Γερμανία το 42% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες e-Banking, στη Σουηδία το 28%, στη Βρετανία το 7%.

2.7 Ο ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ E-BANKING

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών e-Banking από τις τράπεζες στοχεύει καταρχάς στην
προσφορά ενός ακόμη μέσου εξυπηρέτησης των πελατών χωρίς χρονικούς και
χωροταξικούς περιορισμούς. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι υπηρεσίες του eBanking αποτελούν σήμερα ένα βασικό και σημαντικό κανάλι εξυπηρέτησης των
πελατών, η ύπαρξη του οποίου θεωρείται δεδομένη τόσο από τις τράπεζες όσο και
από τους πελάτες . [10]

Ο σημαντικότερος από τους παράγοντες επιτυχίας των υπηρεσιών e- Banking είναι η
αποτελεσματική και ποιοτική on-line εξυπηρέτηση. Ο πελάτης λαμβάνει ως εμπειρία
την εξυπηρέτηση που προσφέρεται από την τράπεζα.

Εμπειρία που καταχωρείται βαθιά στη μνήμη του σε τέτοιο βαθμό που χαρακτηρίζει
τη συμπεριφορά του απέναντι στην τράπεζα. Η τράπεζα μπορεί να χάσει έναν πελάτη,
αν οι εμπειρίες από τη σχέση του με την τράπεζα είναι κατώτερες των προσδοκιών
του. Στο σημερινό εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον έχει
καθοριστική σημασία, όχι μόνο η προσέλκυση νέων πελατών, αλλά και η διατήρηση
των υπαρχόντων και μάλιστα η ενδυνάμωση των σχέσεων με την τράπεζα τους (π.χ.
με αύξηση των προϊόντων που ο πελάτης έχει αγοράσει από την τράπεζα), δηλαδή η
δημιουργία πιστών πελατών.
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Ο πιστός πελάτης είναι εκείνος που θα πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες αγορές σε
βάθος χρόνου και έτσι θα αναδειχθεί σε κερδοφόρο πελάτη. Η εμπειρία αποκτά μια
σημαντικά μεγαλύτερη δυναμική όταν παρέχεται on-line,

μέσω υπηρεσιών

e-Banking, γιατί ο μόνος ο οποίος εκκινεί και ελέγχει την όλη διαδικασία είναι ο
πελάτης, επιλέγοντας το χώρο και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τον
εξυπηρετεί. Για αυτό το λόγο τα τραπεζικά στελέχη πιστεύουν ότι μπορεί η αύξηση
της παραγωγικότητας και η μείωση των δαπανών να είναι σημαντικές επιδιώξεις,
αλλά μεγαλύτερη αξία για τον τραπεζικό οργανισμό προκύπτει από την ενίσχυση των
σχέσεων με τους πελάτες. Ο στόχος μέσω της on-line εξυπηρέτησης είναι να
προστίθεται συνεχώς αξία στην σχέση με τον πελάτη, ώστε όχι μόνο να μείνει
ευχαριστημένος και άρα πιστός προς την τράπεζά του, αλλά και να το διαδώσει σε
φίλους και γνωστούς (loyalty effect). Οι συστάσεις των υπαρχόντων πελατών
φέρνουν νέουςπελάτες χωρίς πρόσθετο κόστος [11].

1.7.1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το μεγάλο στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδισθεί μέσω μιας αποτελεσματικής και
on-line εξυπηρέτησης, είναι η ενίσχυση του loyalty effect. Πριν παρουσιαστούν τα
στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν μία επιτυχημένη online εξυπηρέτηση θα πρέπει
να τονιστεί ότι αυτή είναι δυσκολότερη και πολυπλοκότερη σε σχέση με την
εξυπηρέτηση πρόσωπο με πρόσωπο. Η τράπεζα καλείται να συνδυάσει την
αποδοτικότητα του e-Banking με την αποτελεσματικότητα της ανθρώπινης επαφής.
Με αυτό το συνδυασμό επιδιώκει να προσφέρει μια νέα εμπειρία στους πελάτες
τ η ς [10]
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση παραδοσιακά
τραπεζικά καταστήματα να εξελιχθούν περισσότερο σε κέντρα συμβουλευτικής
πώλησης, παρά σε σημεία πραγματοποίησης συναλλαγών (εστιάζοντας στην
προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων με έμφαση στην προσωπική εξυπηρέτηση). Η
παροχή ενημερωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η προσωπική
εξυπηρέτηση αποτελούν τα συστατικά του e-Banking. Είναι οι βασικοί άξονες πάνω
στους οποίους υλοποιείται η σύγχρονη ηλεκτρονική τραπεζική. Οι βασικές αρχές που
προάγουν την on-line εξυπηρέτηση είναι:
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♦♦♦ Διαφοροποίηση του περιεχομένου και των υπηρεσιών σε διαφορετικές
ομάδες πελατών ή ακόμη και σε κάθε on-line πελάτη (on-line self-service).

Παρόλο που το Internet παρέχει τέτοια ευκολία πρόσβασης, δε θα πρέπει ο
οργανισμός να μπαίνει στον πειρασμό να προσφέρει όλα σε όλους. Η τράπεζα
πρέπει να δώσει απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις: ποιος είναι ο σκοπός της
συγκεκριμένης παρουσίας στο Διαδίκτυο και ποια είναι η αγορά - στόχος (π.χ.
νέοι

επαγγελματίες,

οικογενειάρχες,

μικρές

επιχειρήσεις,

κ.λ.π.).

Είναι

απαραίτητη η δημιουργία μιας γνωστικής βάσης με ποιοτικά και όχι μόνο με
ποσοτικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε ο πελάτης να μη χάνεται κατά την πλοήγησή
του στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και να βρίσκει εύκολα
την απάντηση στις ερωτήσεις και τις απορίες του. Για τον σκοπό αυτό είναι
χρήσιμη η καταγραφή των επιλογών (clicks) των πελατών και βάσει αυτών να
διαμορφώνεται ανάλογα το περιεχόμενο

♦♦♦ Ευκολία στην πλοήγηση, χρηστικότητα

Η κοινή λογική που ισχύει στο φυσικό κόσμο έχει εφαρμογή και στο e-Banking.
Για παράδειγμα αν η υποβολή μιας αίτησης ή μια συναλλαγή απαιτεί σημαντικό
χρόνο, με πολύπλοκα βήματα, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες για παραλήψεις
και λάθη, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος ο πελάτης να αποτραπεί να κάνει το ίδιο στο
μέλλον.

♦ Αυτοματοποίηση της δημιουργίας και διαχείρισης του περιεχομένου

Το περιεχόμενο που αφορά τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες είναι απέραντο.
Αν απαιτείται η σύμπραξη πολλών ανθρώπων και πολύς χρόνος για να εκδοθεί
στο Internet, τότε αυτό σίγουρα αποτελεί τροχοπέδη που θα οδηγήσει σε
ανεπαρκή πληροφόρηση. Η αυτοματοποίηση της διαχείρισης του περιεχομένου
γίνεται κρίσιμη. Το κατάλληλο λογισμικό επιτρέπει στα διάφορα τμήματα της
τράπεζας εύκολα και γρήγορα να δημοσιοποιήσουν περιεχόμενο ή/και νέες
συναλλαγές με τέτοιο τρόπο ώστε να συναλλάσσονται απευθείας με τους πελάτες.
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❖

Διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι πελάτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται στο να υποβάλουν ερωτήσεις μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς αυτό έχει εξελιχθεί σε αξιόλογο μέσο
αμφίδρομης επικοινωνίας και μέσω αυτού μπορεί να γίνει διαχείριση ζητημάτων
των πελατών ή υποβολή ερωτήσεων. Οι απαντήσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται
από σαφήνεια, προσωποποίηση, προσφορά εναλλακτικών προτάσεων και να
δίνονται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (συνήθως μέσα στην ίδια
εργάσιμη μέρα). Ο πελάτης θα εμπιστευθεί τον οργανισμό που θα απαντήσει
άμεσα όχι όσους χρειάζονται βδομάδες, ακόμη και μήνες, για μια απάντηση. Η
ανάλυση του περιεχομένου των μηνυμάτων με σκοπό την εύρεση λέξεων κλειδιών και αναφορά σε προϊόντα είναι πολύτιμη πληροφορία
που μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα.

❖

Σύνδεση και ολοκλήρωση με το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
(contact center)

Σε επιλεγμένα σημεία τόσου του πληροφοριακού τμήματος του δικτυακού τόπου,
όσο και των τραπεζικών συναλλαγών μπορεί να υπάρχει σύνδεση με
αντιπρόσωπο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Στόχος είναι η καθοδήγηση του
πελάτη κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του. Όταν ο πελάτης το επιλέξει ο
αντιπρόσωπος μπορεί να βλέπει τις ίδιες οθόνες μαζί του και να επικοινωνήσει
είτε τηλεφωνικά είτε με ταυτόχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων.

❖

Ειδοποιήσεις (alerts)

Μια εξαιρετικά χρήσιμη και χρηστική υπηρεσία είναι ο πελάτης να ενημερώνεται
με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με γραπτό μήνυμα στο κινητό
τηλέφωνο

(SMS)

και

με κλήση

από

αντιπρόσωπο

της

τηλεφωνικής

εξυπηρέτησης. Ο πελάτης ξέρει ότι η τράπεζά του είναι πάντα κοντά του έτοιμη
να τον ενημερώσει για τις οικονομικές του συναλλαγές, καθώς και να τον
πληροφορήσει για ό,τι αυτός έχει προεπιλέξει.

- 31 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

❖

Κόστος και τιμολόγηση

Όπως ειπώθηκε οι on-line συναλλαγές έχουν χαμηλότερο κόστος για την τράπεζα
και αυτή περιμένει να έχει το ανάλογο όφελος. Επιπρόσθετα στο Διαδίκτυο είναι
πολύ εύκολη η σύγκριση των τιμών μεταξύ των ανταγωνιστών, διευκολύνοντας
τον πελάτη στις επιλογές του. Ένας καλός τρόπος, ο οποίος ενισχύει την
εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στην τράπεζα είναι η παροχή συμβουλών, οι
οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο συνολικό κόστος στις
συναλλαγές τους (π.χ. τρόπος χρήσης πιστωτικής κάρτας, πάγιες εντολές, on-line
πληρωμή λογαριασμών).

❖

Μέτρηση των απόψεων των πελατών

Ο ευκολότερος τρόπος για τη συλλογή τέτοιας πληροφόρησης με σκοπό την
περαιτέρω αξιοποίηση της είναι οι on-line έρευνες. Τα αποτελέσματά τους
βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής.

❖

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης με όλα τα δίκτυα της
τράπεζας

Κάθε δίκτυο της τράπεζας αποτελεί τον κρίκο μια αλυσίδας. Η δύναμη της
αλυσίδας δεν ξεπερνά την αντοχή του πιο αδύνατου κρίκου της. Η παροχή των
πληροφοριών, των συμβουλών και η αντιμετώπιση προβλημάτων θα πρέπει να
γίνεται με τον ίδιο ποιοτικό τρόπο από όλα τα δίκτυα. [12]

1.8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ E-BANKING

Η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα έχει αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών, οι οποίες πλέον δεν
απαιτούν τη φυσική παρουσία των συναλλασσόμενων. Τα πλεονεκτήματα όσο και τα
μειονεκτήματα που συνεπάγεται η νέα αυτή κατάσταση αγγίζουν τόσο τις τράπεζες
όσο και τους πελάτες αυτών [13].
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4- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ:

Με το e-Banking οι τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρονται ανά πάσα στιγμή, ο δε
καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για κάθε προϊόν ή υπηρεσία ανέξοδα και χωρίς
χρόνους αναμονής. Συχνό είναι και το φαινόμενο των προσφορών ή της εφαρμογής
ευνοϊκότερων όρων στην παροχή προϊόντων μέσω Internet, γεγονός που από μόνο
του είναι ικανό να προσελκύσει σημαντική μερίδα καταναλωτών που αναζητούν
προσφορές. Στεγαστική πίστη.

Η εξοικονόμηση χρόνου είναι ένας από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης
του e- Banking, καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές γίνονται απλά μέσω του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς ανάγκη μετακίνησης και με αποφυγή της
γραφειοκρατίας και της ουράς. Οι πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) ωφελούνται
σημαντικά από τη χρήση των υπηρεσιών e-Banking, καθώς τους παρέχεται η
δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με την
τράπεζα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
Για τα ΜΜΕ το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς περιορίζεται το κόστος
λειτουργίας τους όσον αφορά σε λειτουργικά έξοδα, προμήθειες και κινδύνους
απώλειας χρήματος, ενώ παράλληλα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.

Πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν και με το κόστος. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
γίνονται απλά μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι πιο συχνές υπηρεσίες που
προσφέρονται διαδικτυακά είναι η ενημέρωση για την κίνηση λογαριασμών, η
μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, η πληρωμή λογαριασμών και πιστωτικών
καρτών. Πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα καταβολής ΦΠΑ μόνο όμως σε όσους
υποβάλλουν με τον ίδιο τρόπο φορολογική δήλωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε
πολλές τραπεζικές εργασίες απαιτείται η φυσική υπογραφή του πελάτη, όπως για
παράδειγμα στα δάνεια, ώστε να μην είναι δυνατή η διάθεσή τους μέσω Internet.

Ένας χρήστης του e-Banking όταν πραγματοποιεί την ή τις συναλλαγές του από το
σπίτι ή το γραφείο δεν νιώθει την καταπίεση του πελάτη που επισκέπτεται το γκισέ.

Και αυτό διότι:
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Α) Αποφεύγει τις ουρές.

Β) Κερδίζει πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει είτε στην εργασία
του είτε να τον χαρεί με τους οικείους του.

Γ) Προστατεύει το πορτοφόλι του από τη χρέωση του γκισέ. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι μία συναλλαγή στο γκισέ ενός υποκαταστήματος μιας Τράπεζας κοστίζει από
1-1,5€. Έξοδα αδικαιολόγητα, που το μόνο που προσφέρουν είναι επιπλέον κέρδη
στους τραπεζίτες, γεγονός που αποδεικνύεται από την εντυπωσιακή αύξηση των
εσόδων από προμήθειες που αποτυπώνουν οι λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο ο πελάτης βγαίνει κερδισμένος είναι η δυνατότητα
που έχει να συγκρίνει και να αποφασίζει αβίαστα και χωρίς να του γίνεται πλύση
εγκεφάλου. Οι εποχές που ο πελάτης παρακαλούσε τις τράπεζες έχει περάσει. Τώρα
πια οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι τράπεζες ανοίγουν τα χαρτιά τους στο Internet και
αυτές είναι που ψάχνουν για μελλοντικούς πελάτες.

Επίσης δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός στις υπηρεσίες που προσφέρονται
μέσω του e-Banking. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί από οποιοδήποτε σημείο
της γης και αν βρίσκεται να συνδεθεί με την τράπεζά του και να πραγματοποιήσει
συναλλαγές με μοναδική προϋπόθεση να έχει πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό.

Επομένως το νέο εναλλακτικό κανάλι διανομής καταργεί τα σύνορα και εκμηδενίζει
τις αποστάσεις. Πλέον το τραπεζικό κατάστημα απέχει όσο και το πάτημα ενός
κουμπιού στον υπολογιστή. Επιπλέον δεν απαιτείται από τον πελάτη η προμήθεια
εξειδικευμένου λογισμικού, όπως συνέβαινε παλαιότερα με τον πρόδρομο του
Internet

Banking

το

Home

Banking.

Οι

περισσότερες

τράπεζες

που

δραστηριοποιούνται στο e-Banking προσφέρουν στις ιστοσελίδες τους εύχρηστα
εργαλεία, όπως αυτό για τον υπολογισμό δόσεων δανείων, προγράμματα διαχείρισης
χαρτοφυλακίου

και

άλλα.

Η

χρήση

των

εργαλείων

αυτών

καθιστά

αποτελεσματικότερο το χειρισμό των περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους των
πελατών. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα του e-Banking για τους πελάτες είναι:
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❖

Περιορισμός των επισκέψεών τους σε ένα φυσικό τραπεζικό κατάστημα ή σε
ένα ΑΤΜ.

❖

Ταχύτερη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών με δημόσιες
υπηρεσίες (πληρωμή κοινωφελών υπηρεσιών μέσω πάγιων εντολών).

❖

Μη ύπαρξη επιπλέον χρέωσης από τις τράπεζες για την εκτέλεση
ηλεκτρονικών πληρωμών (ανάλογα με την πολιτική χρεώσεων της κάθε
τράπεζας μπορεί να υπάρχει κάποιο κόστος για τη μεταφορά χρημάτων σε
άλλη τράπεζα ή την αποστολή εμβασμάτων σε τράπεζα του εξωτερικού).

❖

Παροχή πληρέστερης εικόνας για τη συνολική οικονομική διαχείρισή τους.

❖

Παροχή 24ωρης πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

4- ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Πρώτα από όλα είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των συναλλαγών. Την
τελευταία δεκαετία οι τράπεζες επένδυσαν σημαντικά ποσά σε τεχνολογικές
υποδοχές

προκειμένου

να

αποσυμφορήσουν

τις

ουρές

στα

ταμεία

των

υποκαταστημάτων τους. Οι παραδοσιακές συναλλαγές στα ταμεία κοστίζουν ακριβά
σε αντίθεση με τα εναλλακτικά δίκτυα που κοστίζουν ελάχιστα.
Σύμφωνα με την μελέτη του Booz Allen και Hamilton, μια τυπική τραπεζική
συναλλαγή όπως η κατάθεση, η ανάληψη, η ερώτηση υπολοίπου και η μεταφορά
ποσού σε άλλο λογαριασμό, όταν πραγματοποιείται στο ταμείο και απασχολεί
ανθρώπινο δυναμικό κοστίζει 1,01€. Η ίδια συναλλαγή όταν πραγματοποιείται μέσω
του Internet κοστίζει μόλις 0,01€. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες δεν χρεώνουν προμήθεια
για συναλλαγές μέσω εκτός από εμβάσματα στο εξωτερικό και μεταφορές σε
λογαριασμούς άλλων τραπεζών. Με την αποσυμφόρηση των ταμείων οι τράπεζες
στρέφουν ένα μέρος του προσωπικού τους σε εργασίες όπου η προσωπική επαφή
είναι απαραίτητη. Για παράδειγμα σε συμβουλευτικού τύπου υπηρεσίες. Επίσης οι
τράπεζες αποκτούν πρόσβαση προς τους πελάτες μιας ευρύτερης γεωγραφικά
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περιοχής εντός και εκτός εθνικών συνόρων, χωρίς να είναι απαραίτητο το άνοιγμα
ενός υποκαταστήματος.

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα του e-Banking για τις τράπεζες είναι τα εξής:
❖

Αύξηση των τραπεζικών εργασιών τους.

❖

Αύξηση των κερδών μέσα από τις προμήθειες των εργασιών που εκτελούνται
(π.χ. αύξηση των κερδών από εξυπηρέτηση τρίτων προσώπων, όπως η
αποστολή εμβασμάτων ή οι πάγιες εντολές πληρωμής κλπ).

❖

Αύξηση του πελατολογίου τους καθώς σε αυτό συμπεριλαμβάνονται πελάτες
που προτιμούν οι συναλλαγές τους να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, χωρίς
να είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία σε κάποιο κατάστημα.

❖

Συλλογή πληροφοριών για το πελατολόγιο τους μέσα από την χρήση του eBanking, καθιστώντας την προώθηση νέων τραπεζικών προϊόντων και
προσφορών ευκολότερη (για παράδειγμα η έκπτωση σε έξοδα και επιτόκιο
δανείων σε πελάτες οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι συγκεκριμένων τραπεζικών
προϊόντων).

❖

Ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών κάτι που αντικατοπτρίζει και την επιθυμία
των πελατών να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά.

❖

Συλλογή πληροφοριών για την διεύρυνση του πελατολογίου τους (μέσω
φιλικών ή συγγενικών προσώπων, για παράδειγμα η δωρεάν προώθηση
καρτών σε συγγενικά πρόσωπα κατόχων πιστωτικής κάρτας ή η παροχή
ειδικών προσφορών για λήψη δανείων σε ήδη εγγυητές δανειοληπτών).

❖

Μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης καθώς εμφανίζεται
αποσυμφόρηση

των

συναλλαγών που

καταστημάτων

(λιγότερα

φυσικά

διεκπεραιώνονται

παραστατικά,

μικρότερος

απασχόλησης υπαλλήλων ενός φυσικού καταστήματος κλπ).
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❖

Μικρότερα έξοδα για τους πελάτες που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά κάτι
που στην ουσία εξυπηρετεί περισσότερο την τράπεζα αν αναλογιστούμε τα
έξοδά της για την φυσική εξυπηρέτηση των πελατών.
Σχήμα 4. Επιχειρηματική Αξία Ε-ΒαηΜηε

Επιχειρηματική αξία του e-Banking
Αλλάζει:
• την επιχειρηματική γνώση για πειραματισμό με
πρωτοποριακές λύσεις
• τις σχέσεις με τους πελάτες και προμηθευτές
Βελτιώνει:
• την πρ οώθηση των προϊόντων
• τα καν άλια πώλησης
• την αναλογία κέρδη/κόστη
• το χρόνο για μάρκετινγκ
• την εξυπηρέτηση του πελάτη

Επαναπροσδιορίζει:

-Την εικόνα του προϊόντος ή της επιχείρησης
• τις δυνατότητες των προϊόντων
• τα επιχειρηματικά μοντέλα

4- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ξ-ΒΛΝΚΙΝβ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ:

> Πιθανοί κίνδυνοι παραβίασης του απορρήτου, λόγω λανθασμένων κινήσεων του
πελάτη, μπορεί να παρουσιαστούν από τις ακόλουθες τακτικές:

^ Χρησιμοποίηση κάποιου δημόσιου ηλεκτρονικού υπολογιστή για την
εκτέλεση πληρωμών.

^ Μη αποσύνδεση ( ^ ο ώ ) από την ηλεκτρονική υπηρεσία μετά το
πέρας της συναλλαγής.
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S Κοινοποίηση του PIN (Personal Identification Number) πρόσβασης σε
τρίτους.

Άλλα μειονεκτήματα εκτός της ασφάλειας είναι τα εξής:

> Έλλειψη επαφής με κάποιο εξυπηρετικό υπάλληλο ή στέλεχος της τράπεζας,
δηλαδή το E-Banking συμβάλλει στη μείωση των ανθρώπινων σχέσεων.

> Υπάρχουν πολλά μη διευθετημένα ζητήματα όπως νομικά θέματα, κυβερνητικές
ρυθμίσεις κ.λ.π.

> Έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης από τις τράπεζες.

> Συνεχώς και γρήγορα αναπτυσσόμενη η επιστήμη του E-Banking. Αυτό απαιτεί
από τους πελάτες να ενημερώνονται και να παρακολουθούν τις εξελίξεις.

> Ακριβή και/ή άβολη ακόμη πρόσβαση στο Internet για πολλούς πελάτες.

>

Σε αρκετές εφαρμογές, όχι ικανά μεγάλος αριθμός πωλητών (τραπεζών και
αγοραστών για επικερδείς δραστηριότητες E-Banking.

4- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τ Ο Υ Ε - Β Α Ν Κ Γ Ι Α ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
> Αδυναμία - Ελλείψεις στο περιβάλλον διεπαφής των ιστοσελίδων e-Banking.
Αυτό δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τους ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλη
εξοικείωση με τους Η/Υ.

> Οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν τις συναλλαγές μέσω τραπεζών εξαιτίας
του φόβου τους για την ελλιπή ασφάλεια που υπάρχει στο Διαδίκτυο.

> Έλλειψη

επαρκούς

ασφάλειας

συστημάτων,

πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
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> Ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών.

> Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού εξακολουθούν με γρήγορο ρυθμό να
εξελίσσονται και να μεταβάλλονται.
> Αναγκαιότητα για ειδικούς διακομιστές Ιστού (Web servers) και άλλες υποδομές,
επιπλέον των διακομιστών δικτύου (επιπρόσθετο κόστος).

> Πιθανά προβλήματα δια-λειτουργικότητας (interoperability ), δηλαδή κάποιο
λογισμικό ΗΕ μπορεί να μην είναι κατάλληλο για κάποιο υλικό, ή μπορεί να
παρουσιάζει ασυμβατότητες με κάποια λειτουργικά συστήματα ή άλλα συστατικά
υποδομής.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΔΕΎΤΕΡΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε-BANKING
2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Το σχήμα 5 απεικονίζει την βασική αρχιτεκτονική ενός συστήματος διαδικτυακού
e-Banking. Συμμετέχουν 2 οντότητες: ο χρήστης και η τράπεζα. Όταν ο χρήστης
διαθέτει έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, ο πιο κοινός τρόπος για να
επικοινωνήσει με την τράπεζα είναι μέσω ενός Web browser. Το πρωτόκολλο που
χρησιμοποιείται είναι το κλασικό http, που όμως συχνά αναφέρεται ως https, δηλαδή
http με ένα επίπεδο ασφάλειας (αναλύεται παρακάτω). Το http είναι η γλώσσα
επικοινωνίας του διαδικτύου.

Σχήμα 5: Δομή Internet Banking

Μια τράπεζα απαιτεί αναμφισβήτητα μεγαλύτερη λειτουργικότητα ως προς την
ασφάλεια από αυτή που παρέχει ένας συνηθισμένος browser. Συνήθως, η επιπλέον
ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω ισχυρής κρυπτογραφίας (αναλύεται παρακάτω). Μια
εξειδικευμένη αυτόνομη εφαρμογή client-server είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για
την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και της τράπεζας. Το ίδιο πρωτόκολλο
που χρησιμοποιείται από το μοντέλο browser/server μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ
για να παρέχει ασφάλεια. ωστόσο, η τράπεζα οφείλει να παρέχει στον χρήστη το
απαραίτητο λογισμικό, αφού το σύστημα της τράπεζας δεν επικοινωνεί με τον
browser που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή του χρήστη.
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Οι τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουν την ανάπτυξη και εγκατάσταση επιπλέον
λογισμικού στον υπολογιστή του χρήστη, συχνά αναπτύσσουν μια ενδιάμεση λύση.
Ένας κοινός browser χρησιμοποιείται από την πλευρά του χρήστη, αλλά για να
αυξηθεί η λειτουργικότητα, ένα Java applet επιτυγχάνει την επικοινωνία με το
website της τράπεζας. Το applet είναι ένα σχετικά μικρό κομμάτι κώδικα που τρέχει
στον browser του χρήστη και θα παρέχει επιπλέον ασφάλεια. Το μεγάλο πλεονέκτημα
αυτής της προσέγγισης είναι ότι η μέθοδος του applet επιτρέπει στην τράπεζα να
διατηρεί και να αναβαθμίζει εύκολα το λογισμικό του πελάτη. Οι πελάτες θα
κατεβάζουν αυτόματα και θα χρησιμοποιούν νέες εκδόσεις του λογισμικού.
2.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί πρωταρχικό
στόχο για κάθε τράπεζα και οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα υπήρξαν και
συνεχίζουν

να

είναι

πολύ

σημαντικές.[13]

Παράλληλα

παρατηρείται

μια

διστακτικότητα από πλευράς κοινής γνώμης στη χρήση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, με κύρια αιτία την άγνοια σε θέματα ασφαλείας. Το σίγουρο είναι πως,
για να επιτευχθεί ο στόχος και να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε πιθανές απειλές, η
συνεργασία τραπεζών και χρηστών είναι απαραίτητη.

4- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Οι τράπεζες επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στη διασφάλιση της συναλλαγής με
το τελικό χρήστη, σε όλα τα στάδια που περιλαμβάνονται μέχρι την επιτυχή
ολοκλήρωση της. Απαραίτητη είναι η ταυτοποίηση της ίδιας της τράπεζας, του
τελικού χρήστη, αλλά και η διασφάλιση του απόρρητου της “συνομιλίας” τους.
Επίσης υπάρχουν και κάποιες επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, που ενισχύουν
περαιτέρω τις προσπάθειες των τραπεζών στην αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών
[14].

4- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Οι τράπεζες από μόνες τους δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν απόλυτα την
ασφάλεια των συναλλαγών, είτε ηλεκτρονικών είτε φυσικών. Η προσοχή και η
ανάληψη προληπτικών μέτρων από τη μεριά του χρήστη σε συνδυασμό με τις
απαραίτητες παροχές από την τράπεζα, μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία της
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συναλλαγής. Στο τομέα λοιπόν της ασφάλειας ακολουθούνται όσο το δυνατόν πιο
αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Πέραν της ασφάλειας που παρέχει η κρυπτογράφηση
δεδομένων, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλίδες που κατοχυρώνουν την
ασφάλεια της υπηρεσίας μας.

❖

•

Κρυπτογράφηση

•

Προσωπικοί Κωδικοί

•

Εικονικό Πληκτρολόγιο Ασφαλείας

•

Αυτόματη αποσύνδεση

•

Ανώτατο όριο μεταφορών

•

Επίπεδα εγκρίσεων

•

Περιορισμένη πρόσβαση

Προσωπικοί Κωδικοί

Για πιο αποτελεσματική ασφάλεια, ένας μοναδικός Κωδικός Συνδρομητή (UserlD), ο
Προσωπικός Μυστικός Αριθμός (PIN) και ο Μυστικός Αριθμός Συναλλαγής (TPSW)
απαιτούνται για πρόσβαση στην υπηρεσία. Το UserlD και το TPSW ταχυδρομούνται
από την Τράπεζα ξεχωριστά. Για λόγους ασφαλείας το PIN θα πρέπει να το
παραλάβετε από την Τράπεζα προσωπικά ή να εξουσιοδοτήσετε κάποιον να το
παραλάβει εκ μέρους σας. Θα έχετε την ευχέρεια να αλλάξετε το PIN και το TPSW
σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω του συστήματος. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα
τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης 5 συνεχόμενες φορές τότε η υπηρεσία
θα διακοπεί αυτόματα. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί
μας για βοήθεια (22846700)
❖

Εικονικό Πληκτρολόγιο Ασφαλείας

Το εικονικό πληκτρολόγιο είναι μια γνωστή μεθοδολογία για περαιτέρω ασφάλεια
στο Internet. Ο σκοπός του είναι να προστατεύσει από κακόβουλα προγράμματα που
μπορούν να αντιγράψουν τους κωδικούς ασφαλείας σας ενώ τους πληκτρολογείτε.
Με την οθόνη του εικονικού πληκτρολογίου, το μόνο που απαιτείται είναι η
χρησιμοποίηση του ποντικιού (mouse) αντί για το πληκτρολόγιό προκειμένου να μπει
ο κωδικούς.
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Για περαιτέρω ασφάλεια επιλέγετε το ‘mixed mode’ όπου η θέση του κάθε κουμπιού
πάνω στο εικονικό πληκτρολόγιο αλλάζει με κάθε σας κλικ. Επιπλέον μπορείτε να
επιλεχθεί η θέση ‘hover’ ώστε να μπουν οι κωδικοί χωρίς κανένα κλικ.
❖

Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν μετά την σύνδεση περάσουν 10 λεπτά αδράνειας χωρίς να εκτελεστεί
οποιαδήποτε συναλλαγή, η σύνδεση θα διακοπεί αυτόματα προς αποφυγή πρόσβασης
οποιουδήποτε στα τραπεζικά δεδομένα.
❖

Ανώτατο Όριο Συναλλαγών

Στην αίτηση για πρόσβαση στο eBanking μπορεί να καθοριστεί το ανώτατο όριο
ποσού που μπορεί ο πελάτης να μεταφέρει σε ημερησία βάση από κάθε λογαριασμό
συνδεδεμένο με την υπηρεσία. Το ανώτατο αυτό όριο περιορίζει το ποσό των
χρημάτων που μπορεί να μεταφερθεί.
❖

Επίπεδα Εγκρίσεων

Το eBanking υποστηρίζει τον μηχανισμό των πολλαπλών υπογραφών. Αυτό επιτρέπει
τον καθορισμό επιπέδων εγκρίσεων για συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο, χρηματικές
συναλλαγές που υποβάλλονται από ένα στέλεχος της εταιρείας σας, αλλά χρειάζονται
έγκριση από δεύτερο ή και τρίτο στέλεχος, παρουσιάζονται στα υπόλοιπα στελέχη για
έγκριση προτού εκτελεστούν.
❖

Περιορισμένη Πρόσβαση

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί επιπρόσθετα ειδικά συστήματα ασφαλείας (firewalls), τα
οποία ελέγχουν και καταγράφουν την πρόσβαση στα συστήματα της. Ταυτόχρονα
εμποδίζουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της.
Τα συστήματα αυτά παρακολουθούνται από ειδικό εκπαιδευμένο προσωπικό 24 ώρες
την μέρα, 7 μέρες την βδομάδα. Η ασφάλεια στο eBanking απαιτεί και την συμβολή
του πελάτη. Οπότε ο πλάτης καθώς εγκαθιστά

ένα πρόγραμμα anti-virus στον

υπολογιστή του θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία. Αυτό
θα προστατεύει το σύστημα σας από γνωστούς ιούς.
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Επίσης είναι σημαντικό να κρατείτε το πρόγραμμα anti-virus ενημερωμένο και
εκσυγχρονισμένο αναβαθμίζοντας το σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή σας.
2.2.1 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
"Οι σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες απαιτούν συχνά τη μετάδοση εμπιστευτικών
δεδομένων μέσω του Διαδικτύου. Η νέα ψηφιακή κοινωνία οφείλει να παρέχει
μηχανισμούς προστασίας του απαραβίαστου του επαγγελματικού απορρήτου. Βασική
τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας στο Internet είναι η κρυπτογράφηση."

Σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτημα προστασίας του απορρήτου σε όλες
τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εμπορικές συναλλαγές, τραπεζικό και
ιατρικό απόρρητο) και γενικότερα ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων του
κάθε χρήστη του Internet.

| Η κρυπτογράφηση έρχεται να εξασφαλίσει το απόρρητο των
ιροσωπικών πληροφοριών. Πρόκειται για μια επιστήμη που
βασίζεται στα μαθηματικά για την κωδικοποίηση και
αποκωδικοποίηση των δεδομένων.Οι μέθοδοι κρυπτογράφησης
καθιστούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προσβάσιμα μόνο από όσους είναι
κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι. Εξασφαλίζουν έτσι το απόρρητο στις ψηφιακές
επικοινωνίες αλλά και στην αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών. Το αρχικό
μήνυμα ονομάζεται απλό κείμενο (plaintext), ενώ το ακατάληπτο μήνυμα που
προκύπτει από την κρυπτογράφηση του απλού κειμένου ονομάζεται κρυπτογράφημα
(ciphertext).

Αποκρυπτογράφηση είναι η ανάκτηση του απλού κειμένου από το κρυπτογράφημα
με την εφαρμογή αντίστροφου αλγορίθμου. Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία είναι
αποτελεσματική, όταν μόνο τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν να
ανακτήσουν το περιεχόμενο του αρχικού μηνύματος.

Η κρυπτογραφία δεν πρέπει να συγχέεται με την κρυπτανάλυση, που ορίζεται ως η
επιστήμη για την ανάλυση και αποκωδικοποίηση κωδικοποιημένων πληροφοριών
χωρίς τη χρήση του αντίστροφου αλγορίθμου κρυπτογράφησης. [28]
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Ο

αλγόριθμος

κρυπτογράφησης

είναι

μια

μαθηματική

συνάρτηση

που

χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση πληροφοριών. Όσο
αυξάνεται ο βαθμός πολυπλοκότητας του αλγορίθμου, τόσο μειώνεται η πιθανότητα
να τον προσπελάσει κάποιος. Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης λειτουργεί σε
συνδυασμό με ένα κλειδί (key), για την κρυπτογράφηση του απλού κειμένου. Το ίδιο
απλό

κείμενο

κωδικοποιείται

σε

διαφορετικά

κρυπτογραφήματα

όταν

χρησιμοποιούνται διαφορετικά κλειδιά (Σχήμα 6).

Σγή»α 6: Μέθοδος Κρυπτογράφησης
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Μήνυμα
«U «.W lU MW·*

Κρυπτογράφηση

Κρυτττογραφημένο
Κείμενο

Μήνυμα
Αποκρυπτογράφηση

Γ-ΕΚ
VW

»U

JT
Κοινό Μυστικό Κλειδί

1

2.2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

♦♦♦ Συμμετρική κρυπτογράφηση
Στη

συμμετρική

κρυπτογράφηση

χρησιμοποιείται το

ίδιο κλειδί για την

κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Το κλειδί αυτό θα πρέπει να είναι
γνωστό μόνο στα εξουσιοδοτημένα μέρη και, κατά συνέπεια, απαιτείται κάποιο
ασφαλές μέσο για τη μετάδοσή του, όπως μια προσωπική συνάντηση, κατά την οποία
θα συμφωνηθεί το κλειδί που θα χρησιμοποιείται. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η
συμμετρική κρυπτογραφία είναι αναποτελεσματική. [28]
Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, με πιο γνωστό τον
Data Encryption Standard (DES), ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά από την IBM και
υιοθετήθηκε το 1977 από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως το επίσημο
πρότυπο κρυπτογράφησης απόρρητων πληροφοριών. Τα συστήματα συμμετρικής
κρυπτογράφησης προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός ασφαλούς καναλιού για την
ανταλλαγή των μυστικών κλειδιών.
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Τέτοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί και ήδη χρησιμοποιούνται, με πιο διαδεδομένο
το σύστημα Kerberos, του MIT (Massachusetts Institute of Technology).

•

Ασύμμετρη κρυπτογράφηση

Στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση, χρησιμοποιούνται διαφορετικά κλειδιά για την
κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση: το δημόσιο (public) και το ιδιωτικό
(private) κλειδί αντίστοιχα. Τα κλειδιά αυτά δημιουργούνται με τρόπο ώστε να έχουν
τις εξής ιδιότητες:
•

Μήνυμα

κρυπτογραφημένο

με

το

δημόσιο

κλειδί

μπορεί

να

αποκρυπτογραφηθεί μόνο με το ιδιωτικό κλειδί και αντίστροφα
•

Το ένα κλειδί δεν μπορεί να προκύψει από το άλλο με απλό τρόπο

Η βασική αυτή αρχή της κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού διατυπώθηκε το 1976
από τους Diffie και Hellman, ενώ το 1977 οι Rivest, Shamir και Adleman,
βασιζόμενοι σε αρχές της θεωρίας των πεπερασμένων πεδίων, δημιούργησαν το
κρυπτοσύστημα RSA, την πρώτη υλοποίηση συστήματος κρυπτογραφίας δημόσιου
κλειδιού. Προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία με χρήση ασύμμετρης
κρυπτογραφίας, ο κάθε χρήστης πρέπει να διαθέτει τα δικά του κλειδιά, ένα δημόσιο
και ένα ιδιωτικό. Ο αποστολέας ενός μηνύματος πρέπει να γνωρίζει το δημόσιο
κλειδί του παραλήπτη και να κρυπτογραφήσει το μήνυμα με αυτό. Ο παραλήπτης
αποκρυπτογραφεί το μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί. [28]

Το δημόσιο κλειδί δεν αποτελεί μυστική πληροφορία, συνεπώς μπορεί να μεταδοθεί
χωρίς την απαίτηση ύπαρξης ασφαλούς μέσου. Το ιδιωτικό κλειδί χρησιμοποιείται
μόνο από τον ιδιοκτήτη του και δεν μεταδίδεται ποτέ. Όταν ένα μήνυμα έχει
κρυπτογραφηθεί

με

το

δημόσιο

κλειδί

κάποιου

χρήστη,

μπορεί

να

αποκρυπτογραφηθεί μόνο με το ιδιωτικό του κλειδί. Και επειδή μόνο ο ίδιος ο
χρήστης γνωρίζει το ιδιωτικό του κλειδί, μόνο αυτός μπορεί να αποκρυπτογραφήσει
τα μηνύματα που απευθύνονται σε αυτόν. Ούτε καν το δημόσιο κλειδί που
χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει το
μήνυμα, γι' αυτό και η γνώση του δημόσιου κλειδιού από τρίτους δεν αποτελεί
πρόβλημα.
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Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι η συμμετρική.
Έχει όμως το μειονέκτημα ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί είναι πολύ βραδύτεροι
από τους αντίστοιχους της συμμετρικής. [28]

2.3 Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI) αποτελεί ένα
συνδυασμό λογισμικού, τεχνολογιών κρυπτογραφίας και υπηρεσιών, ο οποίος
πιστοποιεί την εγκυρότητα του κάθε φυσικού προσώπου που εμπλέκεται σε μια
συναλλαγή στο Διαδίκτυο, και παράλληλα προστατεύει την ασφάλεια της
συναλλαγής.

Το PKI ενσωματώνει ψηφιακά πιστοποιητικά, κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και
αρχές πιστοποίησης σε ένα ασφαλές αρχιτεκτονικό σχήμα. Μια τυπική υλοποίηση
του PKI περιλαμβάνει την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών σε χρήστες,
εξυπηρετητές (servers) και λογισμικό χρηστών. Παράλληλα προσφέρει σειρά
εργαλείων για τη διαχείριση, ανανέωση και ανάκληση των πιστοποιητικών.
Οι βασικές λειτουργίες/υπηρεσίες των Υποδομών Δημόσιου Κλειδιού είναι οι
εξής:[1]
S Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Πρόκειται για την προστασία των
δεδομένων ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή γνωστοποίησή τους. Η
υπηρεσία αυτή υλοποιείται μέσω μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης στην περίπτωση
αποθήκευσης δεδομένων και μέσω κωδικοποίησης κατά την αποστολή τους. Η
Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού παρέχει κωδικοποίηση, αφού οι μηχανισμοί ελέγχου
πρόσβασης υλοποιούνται κατά βάση από το συνδυασμό μεθόδων πιστοποίησης
(authentication) και εξουσιοδότησης (authorization). Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι
δημοσίου κλειδιού μπορούν να εγγυηθούν εμπιστευτικότητα (confidentiality), δηλαδή
ότι το κρυπτογραφημένο μήνυμα που θα στείλει ο αποστολέας μέσω του διαδικτύου
στον παραλήπτη θα είναι αναγνώσιμο από αυτόν και μόνο. Για να επιτευχθεί η
εμπιστευτικότητα, ο αποστολέας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το δημόσιο κλειδί του
παραλήπτη για να κρυπτογραφήσει το μήνυμα.
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Στην συνέχεια στέλνει το κρυπτογραφημένο μήνυμα στον παραλήπτη και ο
τελευταίος μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει με το ιδιωτικό κλειδί του. Δεδομένου
ότι το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη είναι γνωστό μονάχα στον ίδιο και σε κανέναν
άλλον, μονάχα ο παραλήπτης μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα και να το
διαβάσει.
Σχήμα 7. Μέθοδος Αποκρυπτογράφησης
ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΕΑΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Μ ήνυμα

Μ ή νυμα

Κ ρ υ τ τ το γ ρ α φ π μ έ ν ο
Κ ε ίμ ε ν ο

Ί

9D 3FSLF342K0998KTEW
D D IT K 4 3 2 F 3 D I3 8 J S K E 9 8 7
394KQ W 3840D HSF983H9
JF D 9843089H JF908Y 20R
O JW F98409JG F0932023W
9 0 Τ JR 0 J 0 V 0 4 3 1N U N O J E D ^

Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο αποστολέας γνωρίζει ότι το κρυπτογραφημένο
μήνυμα μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μονάχα από τον παραλήπτη και έτσι
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα του μηνύματος (σχήμα 6).Η παραπάνω μέθοδος
μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα αλλά όχι την πιστοποίηση του
αποστολέα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πως η παραπάνω μέθοδος δεν μπορεί να
εγγυηθεί την ταυτότητα του αποστολέα. Πράγματι, ο αποστολέας μπορεί να δηλώσει
ψευδή ταυτότητα και ο παραλήπτης να νομίσει ότι το συγκεκριμένο μήνυμα προήλθε
από άλλο πρόσωπο.
S Ακεραιότητα (Integrity): Είναι η προστασία των δεδομένων ενάντια σε μη
εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους. Παρέχεται από μηχανισμούς
κρυπτογραφίας όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές. Όπου ως ηλεκτρονική υπογραφή,
νοείται κάθε "κλειδωμένη" σύντμηση ηλεκτρονικού κειμένου, η οποία παρέχει
εγγύηση της αυθεντικότητας και της μη αλλοίωσής του. Έχει επιβεβαιωτική
λειτουργία (ο παραλήπτης είναι βέβαιος ότι το μήνυμα που παραλαμβάνει ανήκει
στον αποστολέα χωρίς αλλοιώσεις) και εμπιστευτική λειτουργία (μόνο ο παραλήπτης
μπορεί να διαβάσει το μήνυμα).
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Το ελληνικό Δίκαιο με ειδική πρόβλεψη (Ν. 2672/1999) προτείνει τον όρο "ψηφιακή
υπογραφή" αντί για "ηλεκτρονική", και δίνει τον ορισμό της: "Η ψηφιακής μορφής
υπογραφή σε δεδομένα ή λογικά συνεχιζόμενη με αυτά, που χρησιμοποιείται από τον
υπογράφοντα ως ένδειξη υπογραφής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών,
εφόσον η εν λόγω υπογραφή α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β)
ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί
να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία
αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε αλλοίωση των
εν λόγω δεδομένων". Παρά τον ορισμό αυτό, ο εν λόγω νόμος δεν εξομοιώνει νομικά
τη ψηφιακή υπογραφή με την ιδιόχειρη, κενό το οποίο ήρθε να καλύψει το
Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 [28].
S

Μη Άρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation): Η Μη Άρνηση Αποδοχής

συνδυάζει τις υπηρεσίες της Πιστοποίησης και της Ακεραιότητας. Ο αποστολέας
δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δημιούργησε και απέστειλε το μήνυμα. Η
ασύμμετρη κρυπτογραφία παρέχει ηλεκτρονικές υπογραφές, κατά συνέπεια μόνο ο
αποστολέας του μηνύματος θα μπορούσε να κατέχει τη συγκεκριμένη υπογραφή. Με
αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσδήποτε, και φυσικά ο παραλήπτης του μηνύματος, μπορεί
να επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική υπογραφή του αποστολέα.
S Πιστοποίηση (Authentication): Πρόκειται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας
ενός ατόμου ή της πηγής αποστολής των πληροφοριών. Κάθε χρήστης που επιθυμεί
να επιβεβαιώσει την ταυτότητα ενός άλλου προσώπου ή εξυπηρετητή με τον οποίο
επικοινωνεί, βασίζεται στην πιστοποίηση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι πιστοποίησης
είναι οι εξής:
•

Με κάποιον κωδικό που γνωρίζουμε, όπως το PIN μιας τραπεζικής κάρτας ή
το password ενός λογαριασμού

•

Με κάποιο αντικείμενο που έχουμε στην ιδιοκτησία μας, λόγου χάρη το κλειδί
μιας πόρτας ή μια τραπεζική κάρτα

•

Με δακτυλικά αποτυπώματα, φωνή κ.λπ.

Το πιστοποιητικό (certificate) είναι ο τρόπος με τον οποίο η Υποδομή Δημόσιου
Κλειδιού μεταδίδει τις τιμές των δημόσιων κλειδιών ή πληροφορίες που σχετίζονται
με αυτά, ή και τα δύο. Η εκδότρια αρχή των πιστοποιητικών ονομάζεται Αρχή
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Πιστοποίησης (Certificate Authority - CA). Οι Αρχές Πιστοποίησης διασφαλίζουν τη
δημοσίευση και τη διανομή των δημόσιων κλειδιών και λαμβάνουν το δημόσιο κλειδί
του ενδιαφερόμενου χρήστη. Εάν o χρήστης ενεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ως
ιδιώτης, θα πρέπει να παραχωρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν
την ταυτότητά του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης θεωρείται ότι ενεργεί εκ
μέρους κάποιας επιχείρησης, οπότε οφείλει να παραχωρήσει όλες τις νομικές
πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιοπιστία και τη νόμιμη λειτουργία της.

Ουσιαστικά ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί μια ψηφιακά υπογεγραμμένη
δήλωση από μια αρχή πιστοποίησης, η οποία:
1. Προσδιορίζει την αρχή πιστοποίησης που το εξέδωσε
2. Περιέχει το όνομα και κάποιες άλλες πληροφορίες του εγγεγραμμένου
3. Περιέχει το δημόσιο κλειδί του εγγεγραμμένου, το οποίο είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο από την αρχή πιστοποίησης που το εξέδωσε
Για την πιστοποίηση της ταυτότητας των συναλλασσομένων χρησιμοποιούνται τα
πιστοποιητικά ασφαλείας, που επιπλέον εγγυώνται και την ασφάλεια ενός δικτυακού
τόπου. Yπάρχουν δύο είδη πιστοποιητικών:
•

Tα προσωπικά πιστοποιητικά, τα οποία αποτελούν ένα είδος εγγύησης ότι ο
χρήστης είναι αυτός που δηλώνει ότι είναι. Σε αυτά καταχωρούνται
προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Στη
συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε ένα πιστοποιητικό, το
οποίο χρησιμοποιείται όταν στέλνονται προσωπικές πληροφορίες σε ένα
διακομιστή ελέγχου ταυτότητας που απαιτεί πιστοποιητικό. Eπίσης, ένα
προσωπικό

πιστοποιητικό

επιτρέπει

στο

χρήστη

να

λαμβάνει

κρυπτογραφημένα μηνύματα από τους υπόλοιπους χρήστες.
•

Tα πιστοποιητικά δικτυακών τόπων, τα οποία περιέχουν πληροφορίες που
πιστοποιούν ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι γνήσια και ασφαλής. Aυτό
διασφαλίζει ότι κανένα άλλο site δεν μπορεί να παρουσιαστεί με την
ταυτότητα της γνήσιας, ασφαλούς τοποθεσίας. Eπίσης, τα πιστοποιητικά
δικτυακών τόπων χρονολογούνται κατά την έκδοσή τους.
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Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με το website ενός οργανισμού, το
πρόγραμμα ανάγνωσης επαληθεύει τη διεύθυνση Internet που είναι
αποθηκευμένη στο πιστοποιητικό και ελέγχει την ημερομηνία λήξης του. Eάν
οι πληροφορίες αυτές δεν είναι έγκυρες ή εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία
λήξης, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα (Warning).
Έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή διάφορα πρωτόκολλα ασφαλείας που
κάνουν χρήση των παραπάνω τεχνικών, όπως το SSL (Secure Sockets Layer), της
Netscape, και το SET (Secure Electronic Transactions), που αναπτύχθηκε από τη Visa
και τη MasterCard. Λπό αυτά σήμερα χρησιμοποιείται το SSL. Αρκετές ιστοσελίδες
είναι εξοπλισμένες με προγράμματα που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο αυτό,
αποτρέποντας έτσι τα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την πρόσβασή τους σε
δεδομένα που αποστέλλονται από και προς αυτές τις ιστοσελίδες. Τέτοια sites
ονομάζονται "ασφαλή".
Οι πιο γνωστοί φυλλομετρητές ιστοσελίδων (browsers) υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
SSL και την κρυπτογράφηση που προσφέρει, ενώ ενημερώνουν το χρήστη ότι
βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία και μπορεί να στέλνει πληροφορίες ακίνδυνα. Με το
πρωτόκολλο αυτό οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται σε κωδικοποιημένη μορφή και
επιπλέον γίνεται έλεγχος της αυθεντικότητας της ιστοσελίδας.
H διαδικασία μιας ασφαλούς επικοινωνίας έχει ως εξής:
•

Ο φυλλομετρητής συνδέεται με τον ασφαλή δικτυακό τόπο.

•

Ο δικτυακός τόπος δηλώνει την ταυτότητά του, η οποία ελέγχεται με τα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από υπηρεσίες πιστοποίησης.

•

H ασφαλής ιστοσελίδα και ο browser συμφωνούν στη χρήση συγκεκριμένου
κλειδιού/αλγορίθμου που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση της
υπόλοιπης επικοινωνίας.

•

Τα

δεδομένα

που

διακινούνται

είναι

κρυπτογραφημένα

με

το

κλειδί/αλγόριθμο που συμφωνήθηκε στο προηγούμενο βήμα.
H κρυπτογράφηση γίνεται με χρήση αλγορίθμου 40bit ή 128bit. Εάν έχει
χρησιμοποιηθεί κρυπτογράφηση 40bit, τότε για να αποκρυπτογραφήσει κανείς τα
δεδομένα που ανταλλάχθηκαν, θα πρέπει να δοκιμάσει περίπου 240 διαφορετικά
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κλειδιά, ενώ, εάν έχει χρησιμοποιηθεί κρυπτογράφηση 128bit, τότε θα πρέπει να
δοκιμάσει περίπου 2.128 διαφορετικά κλειδιά. Mε τη χρήση μεγάλης υπολογιστικής
ισχύος, η αποκρυπτογράφηση του κλειδιού των 40bit μπορεί να επιτευχθεί σε μερικές
ημέρες, ενώ η αποκρυπτογράφηση του κλειδιού των 128bit, με τα σημερινά
δεδομένα, είναι πρακτικά αδύνατη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται από τη
νομοθεσία των HQA η εξαγωγή και χρήση προγραμμάτων που υποστηρίζουν
κωδικοποίηση

128bit εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει επιτραπεί η χρήση της τεχνολογίας SGC (Server
Gated Cryptography) ή International Step-Up Encryption, που αποτελεί επέκταση του
πρωτοκόλλου SSL, από πιστωτικά ιδρύματα και άλλων χωρών. H επέκταση αυτή
επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό,
να επικοινωνούν με τους πελάτες τους με κωδικοποίηση 128bit.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ E-BANKING

3.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της
ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω διαδικτύου (Internet banking), είναι μείζονος
σημασίας. Εκτός από τα συστήματα ασφάλειας των τραπεζών και των μέτρων
προστασίας από την μεριά του χρήστη υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο
σε σχέση με την ηλεκτρονική τραπεζική, το οποία κατοχυρώνει κυρίως τον
καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών τραπεζικών στο διαδίκτυο, διέπεται
από την ελληνική και την κοινοτική τραπεζική νομοθεσία. Το ρυθμιστικό πλαίσιο
της ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω Διαδικτύου, αφορά την διασυνοριακή παροχή
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι κύριοι τομείς που θα
αναλύσουμε στην συνέχεια και που διέπουν την ηλεκτρονική τραπεζική μέσω
διαδικτύου είναι:

❖

Η διαδικασία για την διεξαγωγή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών
συναλλαγών -Τραπεζική Εποπτεία

❖

Το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο για την ηλεκτρονική τραπεζική.

❖

Η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων

❖

Η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. [32]

3.1.1 Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) υπάγεται ως τραπεζική εργασία, στην εποπτεία
της Κεντρικής Τράπεζας και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί πιστωτικών
ιδρυμάτων.
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Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις που αφορούν τον περιορισμό του σκοπού και το
ποσοστό συμμετοχής των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα πιστωτικά ιδρύματα,,
ισχύουν και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τέλος, εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις σχετικά με την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων
(π.χ λογιστικές διατάξεις).[32]

Η εποπτεία αποτην Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνει τον ορισμό των ιδίων
κεφαλαίων

των

πιστωτικών

ιδρυμάτων

(ΠΔ/ΤΕ

2053/1992),

τον

έλεγχο

φερεγγυότητας (ΠΔ/ΤΕ 2054/ 1992), τον έλεγχο ρευστότητας, τον έλεγχο
κεφαλαιακής επάρκειας (ΠΔ/ΤΕ 2397/1996), τον έλεγχο συγκέντρωσης κινδύνων
(ΠΔ/ΤΕ 2246/1993) και του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου του τελευταίου
(ΠΔ/ΤΕ 2438/1998). Επίσης, η οδηγία 2000/31 που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο
(ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με προεδρικό διάταγμα 131/2003) ρυθμίζει τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η εν λόγω οδηγία εισάγει «την αρχή του
κράτους προέλευσης» και αναφέρει ότι «ο τόπος εγκατάστασης της εταιρίας που
περιέχει υπηρεσίες μέσω διεύθυνσης του διαδικτύου δεν βρίσκεται εκεί που είναι η
τεχνολογία που υποστηρίζει την εν λόγω διεύθυνση, ούτε εκεί που παρέχεται
πρόσβαση στην εν λόγω διεύθυνση, αλλά εκεί που ασκεί την οικονομική
δραστηριότητα.» [15]

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την ηλεκτρονική τραπεζική εφαρμόζεται ο νόμος
2076/1992 που αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ο νόμος 2396/1996 που
αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Φυσικά, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι
και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής εφαρμόζονται οι διάφορες
νομοθετικές ρυθμίσεις που εκδίδονται κατά καιρούς, είτε από τον Διοικητή της
Τράπεζας Ελλάδος , είτε από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Ακόμη και για την εξ’ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές είναι σε ισχύ η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/65//ΕΚ. Η
τελευταία η οποία υπάγεται στο κοινοτικό δίκαιο. Θα παρέχει μια ολοκληρωμένη
προστασία στον καταναλωτή σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

- 54 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

3.1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Για την προστασία των καταναλωτών στην παροχή υπηρεσιών και από φυσικά και
από άλλα εναλλακτικά δίκτυα (internet banking) εφαρμόζεται ο νόμος 2251/94.
Ειδικότερα

στην

περίπτωση

της

ηλεκτρονικής

τραπεζικής

πρέπει

τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμορφώνονται με τις διατάξεις για τις
καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων με τους πελάτες τους αλλά και με τις διατάξεις για
την

παραπλανητική

διαφήμιση.

Ειδικά

για

τις

προσφερόμενες

υπηρεσίες

ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω διαδικτύου, κατευθυντήριες γραμμές δίνει το άρθρο
4 του προαναφερθέντος νόμου το οποίο ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 97/7
σχετικά με τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις (διαδικτυακές συναλλαγές).

3.1.3 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο για την ηλεκτρονική τραπεζική αποτελείται από
αρκετές οδηγίες, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε τρεις θεματικές ενότητες :

1) Η βασική τραπεζική οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικών ιδρυμάτων
2) Η οδηγία 2000/28/ΕΚ η οποία ουσιαστικά τροποποιεί την προηγούμενη.
3) Η οδηγία 2000/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την

ανάληψη,

την

άσκηση

και την προληπτική

εποπτεία των

δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων του ηλεκτρονικού χρήματος. [16]

3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη της πληροφορικής καθώς και το
Διαδίκτυο έχουν επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, στις
εργασιακές σχέσεις, στις συναλλαγές και σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας και
της ανθρώπινης επαφής.
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Μαζί όμως με τις αλλαγές αυτές που διευκολύνουν, προάγουν και βοηθούν στην
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και στην τάχιστη εξυπηρέτηση των αναγκών που
δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνίας, οι νέες τεχνολογίες και το Ιντερνετ διευκόλυναν
και δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια και ανάπτυξη νέων μορφών
εγκληματικότητας που συνοψίζονται στον όρο Ηλεκτρονικό έγκλημα.

Ο όρος Ηλεκτρονικό έγκλημα ή Ηλεκτρονική εγκληματικότητα αποτελεί μια ευρεία
έννοια στην οποία εμπίπτουν όλες εκείνες οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται με τη
χρήση ενός συστήματος ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων. Ο όρος αυτός
διακρίνεται σε στενή και σε ευρεία έννοια.

Η εν στενή έννοια ηλεκτρονική εγκληματικότητα αναφέρεται στις αξιόποινες πράξεις
όπως είναι η ηλεκτρονική απάτη , η χωρίς άδεια απόκτηση δεδομένων, η παραποίηση
δεδομένων και η δολιοφθορά δηλαδή εγκλήματα όπου ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
αποτελεί κύριο μέσο τέλεσης των εγκλημάτων. Αντίθετα η εν ευρεία έννοια
εγκληματικότητα μέσω Η/Υ περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αδικήματα για την τέλεση
των οποίων ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο. [17]

3.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ Ε-ΕΑΝΚΙΝΘ
Προκειμένου να εστιάσουμε στους κινδύνους που απειλούν τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές, καλό είναι να ορίσουμε τι είναι κίνδυνος. Κίνδυνος, λοιπόν, είναι κάθε
απειλή που σκοπό έχει να βλάψει την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών
και να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε πληροφορία, που μπορεί να αποκομίσει
παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά τους. Οι κίνδυνοι λοιπόν που ελλοχεύουν κατά την
διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι: [18]
> Η υποκλοπή δεδομένων, δηλαδή η αποκάλυψη πληροφοριών.
Το γεγονός αυτό, συμβαίνει όταν ο εισβολέας καταφέρνει να υποκλέψει δεδομένα
που μεταδίδονται σε μία διαδικτυακή επικοινωνία. Η υποκλοπή γραμμής, είναι η
συνηθέστερη μέθοδος απόκτησης πληροφοριών καθώς διακινούνται στο Διαδίκτυο,
όπου η υποκλοπή μπορεί να μην γίνεται άμεσα, αλλά μέσω μιας ανάλυσης της
κυκλοφορίας των δεδομένων.
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Σε αυτήν την περίπτωση, ο απρόσκλητος διαδικτυακός επισκέπτης παρατηρεί τους
τύπους των μηνυμάτων και καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τα προσωπικά
στοιχεία και τις τοποθεσίες των επικοινωνούντων μερών, την έκταση και την
συχνότητα των μηνυμάτων. Ενδεχόμενη ζημιά: Η παράνομη υποκλοπή μπορεί να
προξενήσει βλάβη, τόσο ως παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, όσο και
μέσω της εκμετάλλευσης των δεδομένων που έχουν υποκλαπεί, όπως συνθηματικών
ή στοιχείων από πιστωτικές κάρτες για εμπορικό κέρδος ή δολιοφθορά.
> Η καταστροφή / μαζική αλλοίωση δεδομένων/
Όταν δηλαδή όταν ο εισβολέας τροποποιεί ή πλαστογραφεί δεδομένα, καθώς και
όταν εισάγει παραποιημένα και πλαστά δεδομένα σε μεταδιδόμενα μηνύματα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναπαραγωγή περασμένων μηνυμάτων, με
σκοπό την παραπλάνηση των επικοινωνούντων μερών. Τέτοιες ρωγμές ακεραιότητας,
μπορούν να δημιουργηθούν και με ενεργητικές υποκλοπές γραμμής.
> Οι απάτες (ψεύτικες συναλλαγές)
Η περίπτωση όπου κάποιος έχει μπει στο σύστημα κάποιου ηλεκτρονικού
καταστήματος και έχει γράψει στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές ή τροποποιεί την
διεύθυνση παράδοσης κάποιας παραγγελίας, με σκοπό το προϊόν να πάει αλλού.
> Η άρνηση εξυπηρέτησης
Όταν ένας εισβολέας ενεργεί με σκοπό να αποτρέψει την διάθεση πόρωνκαι
υπηρεσιών προς νόμιμους χρήστες. Στα δικτυακά περιβάλλοντα, είναι συνηθισμένη η
παρεμπόδιση της μετάδοσης πληροφοριών, είτε με τη μετατροπή τους, είτε με την
καθυστέρησή τους.

Επιπλέον, η κατανάλωση, κλοπή και καταστροφή των πόρων είναι και αυτά
παραδείγματα κινδύνων αυτού του είδους, δηλαδή τις ρωγμές διαθεσιμότητας.
Ενδεχόμενη ζημιά: Είναι επιθέσεις που έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν
προβλήματα στην λειτουργία του συστήματος ή του δικτύου που πλήττουν, ώστε να
το εμποδίσουν να προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι προορισμένο στους
νόμιμους χρήστες του. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να είναι η επανεκκίνηση,
η παύση, η κατάρρευση ενός συστήματος ή η δημιουργία αυξημένου traffic και η
συμφόρηση ενός δικτύου.
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Οι διακοπές είναι επιζήμιες για ορισμένες ιστοσελίδες, καθώς οι επιχειρήσεις
βασίζονται ολοένα περισσότερο στην ανεμπόδιστη διάθεση των δικτυακών τους
τόπων για τις εμπορικές τους συναλλαγές.
> Η μεταμφίεση
Όταν ένας εισβολέας υποκρίνεται ότι είναι κάποιος άλλος προκειμένου να έχει
εξουσιοδοτήσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να κλέψει πληροφορίες ή να εκμεταλλευτεί
υπηρεσίες ή να εκκινήσει συναλλαγές που προκαλούν οικονομικές απώλειες ή
δυσχέρειες σε οργανισμό. Ενδεχόμενη ζημιά: Η παραπλάνηση ατόμων ή φορέων,
είναι επιζήμια κατά διαφορετικούς τρόπους. Οι πελάτες ενδέχεται να τηλεφορτώσουν
κακόβουλο λογισμικό, από δικτυακό τόπο που αντιποιείται έμπιστη πηγή. Ενδέχεται
να δοθούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε λάθος άτομα.

Η παραπλάνηση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης ηλεκτρονικών
συμβάσεων και άλλα. Η μεγαλύτερη ίσως ζημιά είναι το γεγονός ότι η έλλειψη
επαλήθευσης ταυτότητας αποτρέπει δυνητική πελατεία.

> Η κατάχρηση
Δηλαδή η χρήση πληροφοριακών αγαθών αλλά και των υπολοίπων πόρων για
διαφορετικούς σκοπούς από τους προκαθορισμένους, γεγονός που προκαλεί άρνηση
εξυπηρέτησης, αύξησης κόστους λειτουργίας και δυσφήμιση.
> Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών
(hacking, cracking).
Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών
πραγματοποιείται συνήθως κακόβουλα με την πρόθεση αντιγραφής, τροποποίησης ή
καταστροφής δεδομένων. Αυτό τεχνικά αποκαλείται παρείσφρηση και μπορεί να γίνει
με διάφορους τρόπους, όπως:

i) με την αξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται από το εσωτερικό,
επιθέσεις "λεξικού",
ii) με βίαιες επιθέσεις (εκμεταλλευόμενες την τάση των χρηστών να επιλέγουν
προβλέψιμα συνθηματικά),
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iii) με χειραγώγηση

(που

εκμεταλλεύεται την τάση

των

χρηστών να

αποκαλύπτουν πληροφορίες σε φαινομενικά αξιόπιστα άτομα) και iv) με την
υποκλοπή συνθηματικών.

Ενδεχόμενη ζημιά: Η μη εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση, έχει ενίοτε ως κίνητρο
διανοητική πρόκληση και όχι κερδοσκοπία. _ωστόσο, αυτό που αρχίζει ως μια
διαδικασία παρενόχλησης αναδεικνύει τα τρωτά σημεία των δικτύων πληροφοριών
και παρακινεί άτομα με εγκληματική ή δόλια πρόθεση να εκμεταλλευθούν αυτές τις
αδυναμίες. Η προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικές
πληροφορίες,

περιλαμβανομένων

οικονομικών

πληροφοριών,

τραπεζικών

λογαριασμών και δεδομένων υγείας, αποτελεί δικαίωμα των ατόμων.
Για το δημόσιο τομέα και τη βιομηχανία, οι επιβουλές κυμαίνονται από την
οικονομική κατασκοπεία έως τη δυνητική τροποποίηση εσωτερικών ή δημόσιων
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αλλοίωσης του περιεχομένου δικτυακών
τόπων.
Ένα είδος αυτών των προγραμμάτων χρησιμοποιεί τον Internet Explorer και να
προβάλει διαφημίσεις, ενώ ένα άλλο είδος σαρώνει τα αρχεία μας για κωδικούς,
πιστωτικών καρτών και για ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Τέλος, τα προγράμματα
spyware άρχισαν να αποκτούν συμπεριφορά ιού. Κρύβονται από τα εργαλεία
συστήματος, κρατάνε πολλαπλά αντίγραφα του εαυτού τους για ασφάλεια,
καταναλώνουν τους πόρους του υπολογιστή, που εδρεύουν κτλ.
Είναι φανερό πια ότι πολλά προγράμματα spyware έχουν περάσει στην παρανομία.
Ας δούμε αναλυτικά κάποιες χαρακτηριστικές κατηγορίες απειλών που δρουν σήμερα
στο διαδίκτυο.
3.3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

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:

> Τηλεφωνική επικοινωνία του κοινωνικού μηχανικού με το χρήστη, όπου ο
κοινωνικός μηχανικός προσποιείται ότι είναι μέλος της ομάδας IT, που χρειάζεται
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τους κωδικούς πρόσβασης του χρήστη και άλλες πληροφορίες με σκοπό να διορθώσει
προβλήματα που εμφανίστηκαν στο λογαριασμό του χρήστη στο δίκτυο.

> Τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα IT μιας εταιρίας, προσποιούμενος υψηλό
διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας που έχει ξεχάσει το password του και απαιτεί
άμεσα την πληροφορία για λόγους εξαιρετικής επαγγελματικής ανάγκης.

> 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. Όταν ένας hacker συνδυάζει ικανότητες κοινωνικής
μηχανικής με μεγάλη τεχνική εμπειρία, μπορεί εύκολα να διεισδύσει σε οποιοδήποτε
δίκτυο [13].

3.3.2 PHISING.
Με τον όρο phising δεν χαρακτηρίζεται κάποιο πρόγραμμα, αλλά η προσπάθεια
ορισμένων να εκμαιεύσουν κρίσιμα δεδομένα (όπως είναι οι αριθμοί πιστωτικών
καρτών, password κτλ.),προσποιούμενοι ότι είναι κάποιος φορέας, που το υποψήφιο
θύμα τους εμπιστεύεται (Τράπεζες, Internet providers, Εταιρείες τηλεφωνίας κτλ.)
[33].
Οι επιθέσεις phishing αυξάνονται ραγδαία και με έξυπνο τρόπο. Σύμφωνα με έρευνες,
ο ρυθμός εξάπλωσής τους διπλασιάζεται μέσα σε ένα εξάμηνο. Οι συνηθέστερες
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις Phishing με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
περιλαμβάνουν:

> Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μοιάζει να έχει σταλεί από έμπιστη
πηγή.
> Χρήση αντιγράφων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα οποία έχουν γίνει αλλαγές
σε περιεχόμενα URLs και hyperlinks.
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> Χρήση HTML ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην οποία έχουν γίνει αλλαγές σε
περιεχόμενα URLs και hyperlinks.

> Χρήση ιών (viruses) και σκουληκιών (worms) συνημμένων σε ηλεκτρονική
αλληλογραφία Χρήση αντί-spam εργαλείων

> Χρήση εξατομικευμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

> Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τροποποιημένη ένδειξη αποστολέα σε
συνδυασμό με χρήση Open Mail Relays διακομιστών για την απόκρυψη της
προέλευσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

3.3.3 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 (Σχήμα 8) .
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. [34] Οι hackers, εκμεταλλευόμενοι κάποια κενά στην ασφάλεια μιας
ιστοσελίδας στην οποία οι χρήστες μπαίνουν για να πραγματοποιήσουν διάφορες
συναλλαγές, καταφέρνουν να εκτρέψουν την ροή 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.
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Σχήμα 8: Το Pharming (Πηνή: www.plynt.com)

Οι βασικές διαφορές του pharming από το phishing είναι δύο:

> Η επίθεση μπορεί να γίνει μαζικά σε πολλούς χρήστες και όχι μεμονωμένα σε
κάθε χρήστη (μέσω e-mail).

> Η μετακίνηση σε pharming site γίνεται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη (π.χ.
επιλογή link από email).

3.3.4 SPOOFING
Το spoofing αποτελεί την μέθοδο σύμφωνα με την οποία κάποιος κακόβουλος
χρήστης παραποιεί την διεύθυνση του αποστολές σε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα που
στέλνει ο ίδιος με σκοπό να ξεγελάσει τον χρήστη και να αποσπάσει πληροφορίες
προσωπικών δεδομένων. Πχ ένας απατεώνας αντιγράφει την ιστοσελίδα της τράπεζας
και κατόπιν στέλνει e-mail στο οποίο υπάρχει σύνδεση (link) με την ιστοσελίδα.
Όποιος κατόπιν κάνει κλικ για να συνδεθεί θα συνδεθεί στην παραποιημένη σελίδα
όπου οι πληροφορίες που θα εισάγει πχ όνομα χρήστη, password αριθμός πιστωτικής
κάρτας θα υποκλαπούν και θα χρησιμοποιούν από απατεώνες.
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3.3.5

ΤΑ Α ΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

> Ιοί (viruses)
Οι ιοί υπολογιστών είναι ίσως η πιο γνωστή, η πιο επίφοβη αλλά και πιο
παρεξηγημένη απειλή για την ασφάλεια τους. Όλοι οι ιοί αντιπροσωπεύουν κίνδυνο,
αλλά οι επιπτώσεις τους, με ορισμένες πολύ διακριτικές εξαιρέσεις, έχουν
περισσότερο κοινωνικό αντίκτυπο. Όλοι οι ιοί προκαλούν στάση του συστήματος
(άρνηση λειτουργίας), γιατί κλέβουν χώρο από τον δίσκο, την μνήμη ή και χρόνο
επεξεργαστή. Μερικοί προκαλούν τυχαία ζημιά στα συστήματα. Άλλοι πάλι
προκαλούν σκόπιμη ζημιά σε αρχεία, συστήματα αρχείων και κάποιοι είναι πράγματι
σε θέση να καταστρέψουν το υλικό διαλύοντας το firmware. Αρκετοί, όμως, από τους
μακροχρόνιους ιούς κατορθώνουν να επιβιώσουν χάριν στο γεγονός ότι δεν κάνουν
τίποτε άλλο από το αναπαράγονται, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. ωστόσο, κάποιοι
ιοί προκαλούν ζημιές διαβρώνοντας αργά και ύπουλα το σύστημα και συνεχίζουν να
υπάρχουν, παρά το ζημιογόνο προφίλ τους. Γενικά, σήμερα υποστηρίζεται ότι ένα
πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ιός αν έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

■ Όταν προκαλεί τη μεταβολή άλλου λογισμικού, εισάγοντας το δικό του
κώδικα μέσα σε αυτό.
■ Όταν έχει την δυνατότητα να προκαλεί τέτοιου είδους μεταβολές σε
περισσότερα του ενός προγράμματα.
■ Όταν αναγνωρίζει τις μεταβολές που προξένησε και σε άλλα προγράμματα.
■ Όταν έχει την ιδιότητα να παρεμποδίζει την περαιτέρω μεταβολή (μόλυνση)
αυτών των προγραμμάτων.
■ Όταν τα προγράμματα που έχουν προσβληθεί από αυτούς, αποκτούν με την
σειρά τους όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.

> Σκουλήκια (worms)
Είναι τα προγράμματα, που διαδίδουν αυτόματα τον εαυτό τους στα άλλα συστήματα
ενός δικτύου. Προχωρούν μέσα στο δίκτυο, εγκαθίστανται σε συνδεδεμένες μηχανές
και εν συνεχεία, προσπαθούν από εκεί να βρουν επομένους στόχους για να τους
προσβάλλουν. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι μπορούν να λειτουργούν
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αυτόνομα και να έχουν την δυνατότητα να ξεχωρίζουν τους στόχους τους. Τα
σκουλήκια και οι ιοί ταχυδρομείου είναι περισσότερο ταχείας εξάπλωσης.
Έχουν την δυνατότητα, να εξαπλώνονται παντού πριν οι κατασκευαστές antivirus
βρουν το χρόνο να αναλύσουν το πρόβλημα και να διανείμουν μέτρα ανίχνευσης και
αντιμετώπισης. Σε μερικές περιπτώσεις, το κακόβουλο αυτό λογισμικό που
αναφέρεται ως σκουλήκι, είναι στην πραγματικότητα εξειδικευμένος ιός, που
προσβάλλει ένα μόνο αρχείο.
> Δούρειοι Ίπποι (Trojan horses)

Δούρειος Ίππος είναι ένα πρόγραμμα που ισχυρίζεται ότι εκτελεί κάποια αποδεκτή
λειτουργία, άλλα επίσης εκτελεί λειτουργία ή λειτουργίες που δεν θα περίμενε κανείς
και δεν θα το ήθελε, ιδίως αν διαχειριζόταν και το σύστημα. Έτσι κρίνοντας από την
πρόθεσή τους, τους κατατάσσουμε στις εξής τρεις κατηγορίες :

■ Σε αυτούς που έχουν την πρόθεση να έχουν πρόσβαση στο σύστημα χωρίς
εξουσιοδότηση.

■ Σε εκείνους που έχουν την πρόθεση παρεμπόδισης της διαθεσιμότητας του
συστήματος και το οδηγούνε σε στάση.

■ Σε όσους έχουν πρόθεση να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν τα δεδομένα,
χωρίς να έχουν εξουσιοδότηση γι’ αυτό.
> 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. Η πλειοψηφία των δικτύων
χρησιμοποιεί τεχνολογία εκπομπής, όπου τα μηνύματα από ένα υπολογιστή μπορούν
να διαβαστούν από άλλο υπολογιστή σε αυτό το δίκτυο. Πρακτικά, όλοι οι υπόλοιποι
υπολογιστές του δικτύου αγνοούν το μήνυμα, πλην αυτού που είναι ο παραλήπτης
του. Ωστόσο, οι υπολογιστές μπορούν να διαμορφωθούν, ώστε να δέχονται μηνύματα
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ακόμα και αν δεν είναι για αυτούς. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός sniffer. [19]
(Σχήμα 9)

Σχήμα 9: Τρόπος λειτουργίας Sniffer (Πηγή: www.unic.org)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε-BANKING ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στην χώρα μας το e-banking έχει εισχωρήσει δυναμικά στο τραπεζικό μας σύστημα,
έτσι όλες σχεδόν οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει εφαρμογές τους προσελκύοντας
συνεχώς

περισσότερους

πελάτες-χρήστες.

Σήμερα

δραστηριοποιούνται

στην

ελληνική αγορά περίπου 56 τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Από αυτά τα
μεγαλύτερα είναι η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Εμπορική, η Αγροτική, η EFG
Eurobank Ergasias και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ αρκετές μικρότερες τράπεζες
αντιστοιχούν σε μια σημαντική μερίδα της αγοράς και μπαίνουν δυναμικά στην
διαδικασία του ανταγωνισμού.
Το e-banking υπόσχεται την επανάσταση στις τραπεζικές συναλλαγές. Σύμφωνα με
έρευνες, όλο και περισσότεροι ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα προτιμούν
να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
Στην συγκεκριμένη λοιπόν ενότητα θα δούμε λεπτομερώς τις εφαρμογές
E-banking που διαθέτουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες και τις δυνατότητες που
προσφέρουν αυτές στους χρήστες-πελάτες τους από το διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό
παρακάτω θα παραθέσουμε αναλυτικά στοιχεία από 10 από τις μεγαλύτερες
τράπεζε4ς στην Ελλάδα , τα οποία θα μας δώσουν μια σαφή εικόνα για το επίπεδο, τις
εφαρμογές, τις προσφορές και την ασφάλεια του e-banking στην χώρα μας.

4.1 EUROBANK EFG

A

4 E u ro b a n k

EFG
Πέρα από τις υπηρεσίες για τους ιδιώτες

πελάτες της, η Eurobank παρέχει στους εταιρικούς πελάτες τη δυνατότητα πλήρους
απεικόνισης των φυσικών διαδικασιών κάθε εταιρίας στον ηλεκτρονικό κόσμο. Κάθε
επιχείρηση μπορεί να ορίσει απεριόριστο αριθμό χρηστών που έχουν το δικαίωμα να
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εκτελούν συναλλαγές, με πολλαπλά επίπεδα έγκρισης και διαφορετικά δικαιώματα
ανά χρήστη.
Η Eurobank δημιούργησε έναν πλήρη δικτυακό τόπο, από όπου μπορεί κανείς να
πραγματοποιήσει πληθώρα συναλλαγών, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στο
Χρηματιστήριο με online αγοραπωλησίες.

1) Τραπεζικές υπηρεσίες e-banking που απολαμβάνουν οι εταιρικοί πελάτες
•

Υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών.

•

Πληροφορίες, κινήσεις και υπόλοιπα δανείων .

•

Πληροφορίες πληρωμής ΦΠΑ.

•

Προγραμματισμένες Συναλλαγές (πληρωμές, μεταφορές, εμβάσματα).

•

Μεταφορά χρημάτων μεταξύ προσωπικών λογαριασμών.

•

Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων της Eurobank.

•

Μεταφορές χρημάτων σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα.

•

Διαχείριση Εμβασμάτων.

•

Πληρωμή ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ.

•

Πληρωμή Δόσεων Δανείων.

•

Αποστολή Προσωπικών Μηνυμάτων.

•

Δημιουργία, Ενημέρωση, Προσθήκη, Διαγραφή Ομαδικών Πληρωμών.

•

Αλλαγή Κωδικού Εισόδου (Password).

•

Ευρετήριο Λογαριασμών Eurobank.

•

Ευρετήριο Λογαριασμών άλλων Τραπεζών Εσωτερικού.

•

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες.

•

Διαχείριση Πιστοποιητικών.

2) Χρηματιστηριακές υπηρεσίες e-banking που απολαμβάνουν οι εταιρικοί πελάτες
•

Οικονομικές Αναλύσεις.

•

Ζωντανή Παρακολούθηση της συνεδρίασης του ΧΑΑ.

•

Online Παρουσίαση Νέων της Αγοράς.

•

Online Παρουσίαση ενδοσυνεδριακών δεδομένων και ticker ΧΑΑ.

•

Ημερήσιο Σχόλιο.

•

Εταιρικές Πράξεις.
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•

Ισολογισμοί και Αριθμοδείκτες Εισηγμένων Εταιριών.

•

Δημόσιες Εγγραφές.

•

Ημερήσιο Κλείσιμο Μετοχών, Παραγώγων, Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

•

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

•

Δελτίο Τιμών Εμπορευμάτων.

•

Ημερήσιο και Ιστορικό Γ ράφημα Μετοχών.

•

Συγκριτικά γραφήματα επενδυτικών προϊόντων.

•

Εργαλεία ενημέρωσης για όλες τις μετοχές του Χαρτοφυλακίου.

•

Κατάσταση Ημερήσιων Εντολών Μετοχών και Α/Κ.

> Eurobank ΜΕΛΛ ONLINE Εισαγωγών - Εξαγωγών
Το ΜΕΛΛΟΝΕΙΝΕ Εισαγωγών - Εξαγωγών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης των εμπορικών σας συναλλαγών με το εξωτερικό, το οποίο σας δίνει τη
δυνατότητα να:
•

Ολοκληρώνετε από το γραφείο σας τις συναλλαγές σας με ασφάλεια χωρίς να
χρειαστεί να επισκεφτείτε την Τράπεζα, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό σας
κόστος.

•

Έχετε συνεχή εικόνα και έλεγχο της διαδικασίας έγκρισης της συναλλαγής
καθώς και τη δυνατότητα να αποστείλετε τα σχετικά παραστατικά από τον
υπολογιστή σας με το πάτημα ενός κουμπιού.

•

Διαχειρίζεστε

το

συναλλαγματικό

κίνδυνο

εξασφαλίζοντας

σταθερή

συναλλαγματική ισοτιμία.
•

Αυξάνετε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας μέσω της προεξόφλησης των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων σας.

•

Λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα σχετικά παραστατικά και αντίγραφα swift, μέσω
της εφαρμογής, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

•

Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται 24 ώρες το 24ωρο χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση σε σχέση με τις υφιστάμενες χρεώσεις της Τράπεζας στο
κατάστημα.

Ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες της, τόσο για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου όσο και για την
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αύξηση της ρευστότητας, η Eurobank σχεδίασε τέσσερις ομάδες εξειδικευμένων
προϊόντων:

Ομάδα 1: Κύρια Προϊόντα
•

Εισαγωγές με Φορτωτικά Έγγραφα - IMPORT DOC EXPRESS

•

Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών - IMPORT L/C EXPRESS

•

Εξαγωγές με Φορτωτικά Έγγραφα - EXPORT DOC EXPRESS

•

Εντολές Είσπραξης Αξιών - REMITTANCES

•

Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών - EXPORT L/C EXPRESS

Ομάδα 2: Προϊόντα με προσυμφωνημένη ισοτιμία
•

Εισαγωγές Σταθερής Ισοτιμίας - FIXED RATE IMPORT

•

Ενέγγυες Πιστώσεις Σταθερής Ισοτιμίας - FIXED RATE IMPORT L/C

•

Ενέγγυες Πιστώσεις Εξαγωγών με Σταθερή Ισοτιμία - FIXED RATE
EXPORT L/C

Ομάδα 3: Προϊόντα με προσυμφωνημένη ισοτιμία πολλαπλών εκτελέσεων

Ομάδα 4: Δυναμικά Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
•

Πιστωτικές Επιστολές - Standby LCS

•

Προεξοφλήσεις Ενέγγυων Πιστώσεων Εισαγωγών προς Προμηθευτές COMMERCIAL DISCOUNT

•

Πιστώσεις Ξένων Προμηθευτών - INVOICE DISCOUNTING

•

Collection Accounts Ξένων Πωλητών - COLLECTION ACCOUNTS

•

Προεξοφλήσεις

Ενέγγυων

Πιστώσεων

Εξαγωγών

-

COMMERCIAL

DISCOUNT
4.1.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Στη Eurobank η ασφάλεια των συναλλαγών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και γι
αυτό οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα
σημαντικές. Η υιοθέτηση τεχνολογίας αιχμής με πρωτόκολλα επικοινωνίας και
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μηχανισμούς ταυτοποίησης , καθιστούν τη Eurobank ως μία από τις πρωτοπόρες
τράπεζες στην Ελλάδα στην διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

• Ταυτοποίηση Τράπεζας:
Η ιστοσελίδα της Eurobank είναι πιστοποιημένη από έναν ανεξάρτητο παροχέα
πιστοποίησης (Trusted Third Party). Η Eurobank έχει επιλέξει την εταιρία Verisign
ως παροχέα πιστοποίησης της ταυτότητάς της στο διαδίκτυο. Αυτό μπορεί εύκολα να
αναγνωριστεί από την εμφάνιση ενός μικρού εικονιδίου με μορφή λουκέτου στο κάτω
μέρος των σελίδων e-Banking, μέσω του οποίου μπορεί ο χρήστης να επιβεβαιώνει
ότι βρίσκεται στον σωστό προορισμό στο διαδίκτυο.
• Ταυτοποίηση Χρήστη:
Για την ταυτοποίηση των χρηστών e-Banking, η Eurobank χρησιμοποιεί έναν
προσωπικό κωδικό εισόδου (password) μοναδικό για κάθε χρήστη της υπηρεσίας σε
συνδυασμό με τον 16ψήφιο αριθμό μιας οποιασδήποτε κάρτας Eurobank του
χρήστη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στους
λογαριασμούς του. Για τη διενέργεια όμως χρηματικών συναλλαγών, η τράπεζα δεν
αρκείται σε αυτό το επίπεδο ταυτοποίησης του χρήστη αλλά απαιτεί μια επιπλέον
δικλείδα ασφαλείας, την ψηφιακή πιστοποίηση. Το ψηφιακό πιστοποιητικό (digital
certificate) αποτελεί το μέσο που παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να
υπογράφει ψηφιακά όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελεί μέσα από το eBanking. Το πιστοποιητικό, όταν εγκατασταθεί σε κάποιον υπολογιστή, προσφέρει τη
δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη και επιτρέπει συναλλαγές και μεταφορές
χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο από το συγκεκριμένο χρήστη. Σημειώστε πως η
Eurobank είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει αυτό το επίπεδο
ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς είναι πάροχος ψηφιακών
πιστοποιητικών

εγγεγραμμένη

στα

μητρώα

της

Εθνικής

Επιτροπής

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι στον
ηλεκτρονικό κόσμο ότι είναι το διαβατήριο στο φυσικό κόσμο και εκδίδεται από τον
Πάροχο Ψηφιακής Πιστοποίησης. Αν ένας χρήστης εμπιστεύεται έναν Πάροχο
Υπηρεσιών Πιστοποίησης, εμπιστεύεται και το πιστοποιητικό που ο πάροχος εκδίδει.
• Εξασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων :
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Μια επιπρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, με την οποία εξασφαλίζεται το απόρρητο κατά
τη μεταφορά των δεδομένων, είναι η κρυπτογράφηση τους. Η Eurobank χρησιμοποιεί
το πρωτόκολλο επικοινωνίας

SSL (Secure Sockets Layer) μαζί με την

κρυπτογράφηση στα 128bit το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια των συναλλαγών
μέσω διαδικτύου. Η κρυπτογράφηση με 128bit σημαίνει ότι υπάρχουν 2

128

πιθανά

κλειδιά που χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων από τον
Internet Explorer στον server της τράπεζας. Για αυτόν τον λόγο, η κρυπτογράφηση
στα 128bit θεωρείται πρακτικά αδύνατο να παραβιαστεί.

• Ελεγχόμενη πρόσβαση στα συστήματα της τράπεζας :
Η πρόσβαση στα συστήματα της Eurobank (servers) προστατεύεται από τελευταία
τεχνολογία Firewall, η οποία επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών
απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με
απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας σε μη αναγνωρισμένους χρήστες
• Εισαγωγή Στοιχείων Εισόδου :
Καθώς παρατηρήθηκε η εμφάνιση ιών, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να
καταγράφουν πληκτρολογήσεις χρηστών, η eurobank υιοθέτησε τη χρήση εικονικού
πληκτρολογίου για την καταχώρηση του ενός από τα δύο στοιχεία ταυτοποίησης.
Έτσι, ακόμα κι αν μπορούσε να υπoκλαπεί ο ένας από τους δύο κωδικούς
ταυτοποίησης, δεν θα είχε καμία ισχύ η μεμονωμένη χρήση του και ο χρήστης θα
παρέμενε ασφαλής. Η Eurobank είναι η μόνη Τράπεζα στην Ελλάδα που υποχρεώνει
τον χρήστη να εισάγει τον έναν από τους δύο κωδικούς μέσω εικονικού
πληκτρολογίου.

• Αυτόματη Αποσύνδεση Χρήστη:
Μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας αποτελεί η αυτόματη αποσύνδεση χρήστη. Η
ολοκλήρωση μιας συναλλαγής επιτρέπεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο
(δεκαπέντε λεπτά) μετά τη λήξη του οποίου το σύστημα αποσυνδέει τον χρήστη
αυτόματα.

• Υποχρεωτική Αλλαγή Κωδικών:
Με την πρώτη εισαγωγή του νέου χρήστη στο e-Banking, το σύστημα τον
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υποχρεώνει στην άμεση αλλαγή του προσωπικού του κωδικού με κάποιον της
επιλογής του.

• Μπλοκάρισμα Κωδικών:
Οι προσωπικοί κωδικοί χρήστη μπλοκάρονται μετά από 3 συνεχόμενες λανθασμένες
προσπάθειες εισαγωγής στο σύστημα ή σε συνολικά 9 λανθασμένες μέσα σε μια
εβδομάδα, καθώς οι συνεχείς λανθασμένες προσπάθειες θεωρούνται ύποπτες. [35]
4.2 EMPORIKI BANK
Η Εμπορική Τράπεζα, μέσω της υπηρεσίας
Emporiki

e.Banking,

καθιστά

δυνατή

την

πραγματοποίηση συναλλαγών όλο το 24ωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα, εύκολα και χωρίς πρόσθετο κόστος συναλλαγής. Η τράπεζα
εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών χρησιμοποιώντας την πιστοποίηση της
VeriSign. Η εφαρμογή Emporiki e.Banking καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών των
ιδιωτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις,
προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πολλαπλούς εκπροσώπους με διαφορετικά
δικαιώματα

πρόσβασης

και

διαχείρισης.

Μέσω της Emporiki e.Banking παρέχονται:
•

Ενημέρωση για όλα τα υπόλοιπα λογαριασμών και πιστωτικών καρτών με την
είσοδο στο σύστημα.

•

Δυνατότητα μεταφορά ποσού από λογαριασμό ιδίου σε λογαριασμό ιδίου ή
τρίτου της ίδιας τράπεζας

•

Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση λογαριασμών
(Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου, Όψεως, Προνομιακού, Συναλλάγματος).

•

Αναλυτική ενημέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση πιστωτικών καρτών.

•

Ενημέρωση για την κατάσταση των χρηματιστηριακών εντολών.

•

Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ (International Bank Account Number).

•

Ενημέρωση για την κατάσταση προθεσμιακών καταθέσεων.

•

Ενημέρωση για την κατάσταση των άυλων τίτλων.

•

Ενημέρωση θέσης του χαρτοφυλακίου μετοχών.

•

Δήλωση απώλειας - κλοπής πιστωτικής κάρτας.
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•

Αίτηση προσθαφαίρεσης λογαριασμών.

•

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων.

•

Παραγγελία μπλοκ επιταγών

•

Πληρωμή πιστωτικών καρτών.

•

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

•

Αντίγραφο λογαριασμού.

•

Πληρωμή ΤΕΒΕ.

•

Πληρωμή ΦΠΑ.

•

Πληρωμή ΙΚΑ.

Σύμφωνα με την τράπεζα, μέσα στο 2003 θα αρχίσουν επίσης να υποστηρίζονται
εμβάσματα σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, διαχείριση πάγιων εντολών πληρωμών
και πληρωμές ΟΤΕ, Vodafone, ΔΕΗ κ.ά. Πρόσφατα, η Eμπορική Tράπεζα
ανακοίνωσε ότι δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξόφλησης λογαριασμών Forthnet μέσω
της Emporiki e.Banking, καθώς και μέσω των ATM.
4.2.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

•

Ασφαλή αναγνώριση και ταυτοποίηση πελάτη

Ο έλεγχος πρόσβασης στην υπηρεσία διενεργείται με τη χρήση του κωδικού πελάτη
και του κωδικού πρόσβασης. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω κωδικών
χρησιμοποιείται προκειμένου να αναγνωριστείτε μοναδικά από την υπηρεσία.

•

Μέγιστη δυνατή εξασφάλιση απορρήτου μεταφοράς δεδομένων.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών η Εμπορική χρησιμοποιεί τη
διεθνούς αποδοχής μέθοδο κρυπτογράφησης δεδομένων SSL-128bit.

•

Αυτόματη αποσύνδεση

Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να σας αποσυνδέει αυτόματα από το
σύστημα στη περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 5 λεπτών.

•

Πρόσθετος κωδικός ασφαλείας
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Η υπηρεσία διαθέτει δύο συσκευές παραγωγής πρόσθετου κωδικού ασφαλείας, οι
οποίες συνδυάζουν την τελευταία τεχνολογία στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών
συναλλαγών με την τεχνολογία των έξυπνων καρτών, η οποία διασφαλίζει τη
σύνδεση του πελάτη με την αυθεντική ιστοσελίδα της τράπεζας, ενώ παράλληλα
πιστοποιεί την ταυτότητα του προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. [36]

4.3 MARFINEGNATIA BANK
Η Εγνατία Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της

MARFIN EGNATIABANK επτά υπηρεσίες e-banking. Πρόκειται για:
•

την egnatiaPayment, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σε εταιρίες να
διεκπεραιώνουν αυτόματα τη μισθοδοσία του προσωπικού τους ή να εκτελούν
οποιαδήποτε άλλη εντολή πληρωμής προς τρίτους μέσω Διαδικτύου,

•

την υπηρεσία egnatiaTeΠer, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις,
παρέχοντας τους τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω
ΣΠ^Γη^,

•

την υπηρεσία egnatiaTrader, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρίες
δίνοντας τους την δυνατότητα εκτέλεσης χρηματιστηριακών συναλλαγών και
χρηματιστηριακής ενημέρωσης μέσω Σ ^ γ^ ,

•

την υπηρεσία webFunds, η οποία προσφέρει την δυνατότητα σε εταιρίες και
ιδιώτες, διάθεσης και εξαγοράς Α/Κ μέσω του Διαδικτύου,

•

τις υπηρεσίες WebShop και egnatiaPrepay, οι οποίες απευθύνονται σε εταιρίες
που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους μέσω Σ ^ γ^ ,
και

•

την υπηρεσία webticket, που δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάματος γενικότερα, να διαθέτουν

>

ΕϋΝΑΤΙΑΤΕΙΙΕΒ

Μέσω της δωρεάν υπηρεσίας egnatiaTeΠer, ο πελάτης έχει τις εξής δυνατότητες:
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•

Αυτόματη μεταφορά χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τρίτων σε άλλες
τράπεζες.

•

Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΒΕ με Εντολή Πληρωμής και ανάθεση
Άμεσης Χρέωσης (Πάγια Εντολή).

•

Πληρωμή Φ.Π.Α. και Εργοδοτικών Εισφορών Ι.Κ.Α.

•

Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
(VODAFONE, MOBITEL, FORTHnet) με Εντολή Πληρωμής και ανάθεση
Άμεσης Χρέωσης (Πάγια Εντολή).

•

Μεταφορά χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τρίτων.

•

Online Πληρωμή πιστωτικής κάρτας (ΕΓΝΑΤΙΑ VISA) και δυνατότητα
παρακολούθησης αναλυτικού statement.

•

Διαχείριση λογαριασμών.

•

Αναλυτικές κινήσεις λογαριασμών.

•

Mini-Statement λογαριασμών.

•

Υπόλοιπα λογαριασμών.

•

Διαχείριση παραμέτρων ασφαλείας .

•

Αλλαγή PIN πρόσβασης.

•

Αίτηση νέας λίστας ΤΑΝ.

•

Αιτήσεις για προϊόντα της Εγνατίας Τράπεζας.

•

Αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών.

•

Αίτηση ενέγγυας πίστωσης.

•

Αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής.

•

Ενημέρωση για την κατάσταση εντολής πληρωμής.

•

Παρακολούθηση των ιδιωτικών επιταγών της τράπεζας, οι οποίες είναι
συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

•

Πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας και Διάθεση Σημάτων.

•

Υπολογισμός IBAN λογαριασμού.

•

Συναλλαγματικές ισοτιμίες.

•

Υπολογισμός Δόσεων Δανείου.

> EGNA TIAPA YMENT

-
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> Η υπηρεσία egnatiaPayment απευθύνεται μόνο σε Νομικά Πρόσωπα (εταιρίες)
και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία που τηρεί λογαριασμό όψεως ή
ταμιευτηρίου στην Εγνατία Τράπεζα να διεκπεραιώνει αυτόματα τη μισθοδοσία του
προσωπικού της ή να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εντολή πληρωμής προς τρίτους που
τηρούν λογαριασμούς στην τράπεζα ή σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού, μέσω
Διαδικτύου.
Επίσης προσφέρει αυτόματη χρέωση λογαριασμών που τηρούνται εντός Τράπεζας
και πίστωση λογαριασμού της εταιρίας. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία egnatiaPayment
προσφέρει:
•

Δυνατότητα καταχώρισης εντολών πληρωμών 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες
το χρόνο, από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, χωρίς την
προσέλευση σε κατάστημα της τράπεζας.

•

Ασφάλεια σύνδεσης και αποστολής αρχείων-εντολών μέσω Διαδικτύου, με
πλήρη έλεγχο της αποστολής και του περιεχομένου των αρχείων από την ίδια
την εταιρία. Η υπηρεσία παρέχει κρυπτογράφηση των μεταφερόμενων
δεδομένων από και προς τον Server της Εγνατίας Τράπεζας με πρωτόκολλο
SSL 128bit. Επιπλέον λειτουργεί κάτω από την "ομπρέλα" ενιαίας ασφάλειας
των διαδικτυακών εφαρμογών της τράπεζας, που παρέχεται μέσω των
κωδικών PIN-TAN του egnatiaTeller.

•

Πρσθετη ασφάλεια περιεχομένου των αρχείων πληρωμών, μέσω της ειδικής
γραμμογράφησης του header των αποστελλόμενων αρχείων.

•

Αμεσότητα ενημέρωσης της εταιρίας-χρήστη. Εντός μερικών δευτερολέπτων
από την καταχώριση του αρχείου πληρωμής παρέχεται ενημέρωση της
εταιρίας για οποιαδήποτε προβλήματα εμφανίζουν οι λογαριασμοί των
δικαιούχων. Κατά συνέπεια παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρία-χρήστη να
προβεί

άμεσα

σε

διορθωτικές

ενέργειες

για

όσους

λογαριασμούς

παρουσιάζουν προβλήματα.
•

Μείωση του κόστους διαχείρισης των εντολών πληρωμής για την εταιρίαχρήστη. Δεν απαιτείται πλέον προσκόμιση από την εταιρία δισκέτας και
έντυπης εντολής πληρωμής με λίστα των μισθοδοτούμενων σε κατάστημα της
Εγνατίας Τράπεζας.
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•

Ευελιξία χρήσης, αφού παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των εντολών
πληρωμής μέσω online διαγραφής των προς εκτέλεση εντολών και αποστολής
νέων εντολών, χωρίς υποχρεωτική προσέλευση σε κατάστημα.

•

Ευκολία παρακολούθησης και τήρησης αρχείου πληρωμών. Η υπηρεσία
egnatiaPayment παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης όλων των εντολών
πληρωμής που καταχωρήθηκαν στην υπηρεσία από την εταιρία-χρήστη με
κατάλληλη χρωματική

ένδειξη

ανάλογα με την κατάσταση

(status)

υλοποίησής τους.
> EGNATIATRADER και WEBFUNDS
Μέσω των υπηρεσιών egnatiaTrader και WebFunds, ο πελάτης έχει τις εξής
δυνατότητες:
•

Δημιουργία της προσωπικής του σελίδας με εικονικά χαρτοφυλάκια.

•

On line αποστολή εντολών Limit, Market, με τιμή Ανοίγματος/Κλεισίματος,
Stop Loss.

•

Ακύρωση ή Μεταβολή των εντολών του πριν αυτές εκτελεστούν.

•

Δημιουργία διαθεσίμων προς δέσμευση είτε από τραπεζικό λογαριασμό είτε
από εξαγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ).

•

On line αποστολή εντολών αγοράς και πώλησης Α/Κ.

•

Διαχείριση λογαριασμών Margin και Παραγώγων.

•

Παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων του.

•

Παρακολούθηση της χρηματικής του θέσης.

•

Δημιουργία alerts και μηνυμάτων.

•

Γράφημα τιμών μετοχής, ή δείκτη.

> WebShop και EgnatiaPrepay
Οι υπηρεσίες προσφέρουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πωλούν on line
προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του Internet, λαμβάνοντας την αξία των αγαθών είτε με
χρέωση πιστωτικής κάρτας (VISA, MASTERCARD), είτε με χρέωση κάρτας
προπληρωμένων αγορών egnatiaPrepay. Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται on line για
την κατάσταση των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Διαδικτύου.
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> WebTicket
Η υπηρεσία προσφέρει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του
θεάματος, τις εξής δυνατότητες:
•

On line πώληση εισιτηρίων θεαμάτων, είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας,
είτε με χρέωση κάρτας προπληρωμένων αγορών, είτε με χρέωση τραπεζικού
λογαριασμού.

•

Καταχώρηση διατιθέμενων παραστάσεων και πληροφοριών αυτών.

•

Καταχώρηση αναλυτικής κάτοψης του χώρου τους.

•

Επιλογή διαθέσιμων εισιτηρίων προς πώληση από το Διαδίκτυο.

•

On line ενημέρωση για τις πωλήσεις εισιτηρίων.

4.3.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η είσοδος σε όλες τις Mernet εφαρμογές της Εγνατίας Τράπεζας απαιτεί τη χρήση
κωδικών ασφαλείας (κωδικό όνομα χρήστη και PIN). Έτσι, για την είσοδο στην
υπηρεσία egnatiaPayment, απαιτείται όνομα χρήστη (user-id) και κωδικός αριθμός
ασφαλείας (ΡΙΝ), οι οποίοι δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα. Για να
εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή στην υπηρεσία egnatiaPayment θα πρέπει επιπλέον
να χρησιμοποιείται ένας από τους αριθμούς επικύρωσης συναλλαγής (ΤΑΝ) που
αποστέλλεται στους πελάτες με τη μορφή λίστας και από όπου χρησιμοποιείται κάθε
φορά ο πρώτος μη χρησιμοποιούμενος. Μαζί με την εγγραφή στην υπηρεσία
egnatiaPayment

ο

Οι υπηρεσίες

web

πελάτης

της

εγγράφεται

Εγνατίας

αυτόματα

Τράπεζας

και

στο

χρησιμοποιούν

WebTeller.

Πιστοποιητικό

Αυθεντικότητας της VeriSign. Έτσι εξασφαλίζεται στον πελάτη ότι κανείς άλλος δεν
μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι η τράπεζα και με τον τρόπο αυτό να υποκλέψει
πολύτιμες πληροφορίες (π.χ. το PIN του πελάτη).
Ταυτόχρονα στα συστήματα της Εγνατίας Τράπεζας εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα
ασφαλείας όπως:
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•

Ο αλγόριθμος IDEA 128 bits που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση
μηνυμάτων που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές όταν "ταξιδεύουν" στο
Internet.

•

Ο τερματισμός της λειτουργίας της εφαρμογής, αν αυτή δεν χρησιμοποιηθεί
για χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Έτσι, αφενός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από άλλο πρόσωπο στην απουσία του εξουσιοδοτημένου χρήστη, αφετέρου
δίνει ελάχιστο χρόνο για την προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του
μηνύματος, καθώς στην επόμενη ανταλλαγή μηνύματος το κλειδί θα είναι
διαφορετικό. [37]

4.4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Winbank εφαρμόζει δύο προγράμματα
e-banking: 1) αυτό που προορίζεται για
ιδιώτες (Winbank Internet Personal) και
2)αυτό που αφορά στις επιχειρήσεις (Winbank Internet Business).

Οι υπηρεσίες του Winbank Internet Business
•

Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων (καταθετικοί λογαριασμοί,
χορηγητικοί λογαριασμοί, προθεσμιακές καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια,
δάνεια, ασφαλιστικά προϊόντα).

•

Έκδοση και αποστολή παλαιότερων κινήσεων των λογαριασμών (είτε με e
mail άμεσα, είτε ταχυδρομικά).

•

Δυνατότητα καθορισμού "περιγραφής" των κινήσεων, η οποία εμφανίζεται
στην κίνηση λογαριασμού.

•

Αποστολή αρχείου με μαζικές πληρωμές τρίτων και ενημέρωση του πελάτη
για την ολοκλήρωση ή όχι κάθε πληρωμής, σαν να είχε σταλεί καθεμία
χωριστά.

•

Δυνατότητα πολλαπλών χρηστών-υπαλλήλων της εταιρίας, οι οποίοι έχουν
διαφορετικά δικαιώματα στα τραπεζικά προϊόντα (πχ. μόνο παρακολούθηση
υπολοίπων, διενέργεια συναλλαγών μόνο μεταξύ προϊόντων της εταιρίας,
προετοιμασία συναλλαγών προς ολοκλήρωση-έγκριση από άλλο χρήστη)

•

Μισθοδοσίες εταιριών
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•

Ύπαρξη ενός administrative master κωδικού (User ID) ανά εταιρία, ο οποίος
θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των κινήσεων που
διενεργούνται από όλους τους υπόλοιπους χρήστες της ίδιας εταιρίας.

•

Κατά τη διάρκεια ισχύος μιας περιοδικής εντολής πληρωμής υπάρχει η
δυνατότητα τροποποίησης, προσωρινής διακοπής και επανενεργοποίησης της
εντολής.

•

Παρουσίαση όλων των λογαριασμών (καταθετικών και χορηγητικών) με τα
υπόλοιπά τους (λογιστικό, διαθέσιμο).

•

Πληρωμή σε τρίτους, οι οποίοι τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς,
άμεσα, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς έμβασμα.

•

Πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας και
συνδρομητικής τηλεόρασης.

•

Ανάλυση του υπολοίπου των λογαριασμών (λογιστικό, διαθέσιμο, σε
δέσμευση).

•

Δυνατότητα ανάκλησης μπλοκ επιταγών ή επιταγής (λόγω απώλειας κ.λπ.).

•

Μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς τρίτων της Τράπεζας Πειραιώς.

•

Αναλυτική πληροφόρηση για τις κινήσεις των λογαριασμών.

•

Πληρωμή ΦΠΑ & ΙΚΑ για έναν ή περισσότερους ΑΦΜ.

•

Πληρωμή πιστωτικών καρτών της Τράπεζας Πειραιώς.

•

Διαφορετικά εγκριτικά επίπεδα ή επίπεδα πρόσβασης

•

Διαφορετικά χρηματικά όρια ανά είδος συναλλαγής.

•

Δυνατότητα μεταχρονολόγησης της πληρωμής.

•

Μεταφορές ποσών μεταξύ των λογαριασμών.

4.4.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η winbank αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και
προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια:

•

Αναγνώριση Πελάτη

Μετά την υπογραφή της σύμβασής , ο πελάτης παραλαμβάνει κουτί (winbox), το
οποίο τους κωδικούς του.
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή τους είναι δύο: ο Κωδικός
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Εισόδου (UserID) και ο Προσωπικός Κωδικός Ασφαλείας (PIN), τους οποίους
καταχωρεί κάθε φορά που χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Την πρώτη φορά που θα
χρησιμοποιήσει ο χρήστης την υπηρεσία, για τη δική του ασφάλεια, το σύστημα τον
υποχρεώνει να μεταβάλει τον Κωδικό Εισόδου (UserID) και τον Προσωπικό Κωδικό
Ασφαλείας (PIN).

Επίσης το σύστημα παραπέμπει τον χρήστη σε υποχρεωτική

αλλαγή του Προσωπικού Κωδικού Ασφαλείας (PIN) κάθε δύο μήνες ή κάθε φορά που
ζητάει επανέκδοση.

•

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η Win Bank
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128bit. Το σύστημα έχει
υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα
ασφαλείας συναλλαγών.

•

Αυτόματη Αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για πέντε λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση
από την υπηρεσία winbank internet.

•

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της Τράπεζας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο
επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες / επισκέπτες
απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με
απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας.

•

Κλείδωμα κωδικών

Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει τρεις φορές λάθος τον Προσωπικό τους Κωδικό
Ασφαλείας (PIN), τότε το σύστημα για τη δική του ασφάλεια κλειδώνει τους
κωδικούς του και απαγορεύει την πρόσβασή του στην υπηρεσία winbank internet. Για
να ξεκλειδώσει τους κωδικούς του ο χρήστης θα πρέπει να καλέσει το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας Πειραιώς στο τηλέφωνο στην αρμόδια
υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. [38]
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4.5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική Τράπεζα παρέχει στους πελάτες
της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υπηρεσίες
e-banking,
ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

καλύπτοντας

τραπεζικές και

χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω

Διαδικτύου από το σπίτι ή το γραφείο, με ταχύτητα και ασφάλεια, με στόχο την
εξοικονόμηση πολύτιμου προσωπικού χρόνου. Το Internet Banking της Εθνικής
Τράπεζας παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για το υπόλοιπο και την κίνηση των
λογαριασμών (ημερήσια - μηνιαία ανάλυση).
Επίσης, ο χρήστης μπορεί να:
•

Αποστέλλει έμβασμα σε άλλη τράπεζα εσωτερικού μέσω του συστήματος
DIASTRANSFER και να ενημερώνεται για την πορεία του εμβάσματος.

•

Διεκπεραιώνει αγοραπωλησία μετοχών και να ενημερώνεται για την πορεία
της εντολής που έχει δώσει ή και να ακυρώνει εντολές πριν από την
πραγματοποίησή τους.

•

Καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ με άμεση πληρωμή ή με εντολή
μελλοντικής χρέωσης.

•

Μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην τράπεζα.

•

Υποβάλλει αίτηση για έκδοση οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας της ΕΤΕ.

•

Ενημερώνεται σχετικά με το χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων.

•

Πληρώνει τις δόσεις όλων των πιστωτικών καρτών εκδόσεως ΕΤΕ.

•

Υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε δημόσιες εγγραφές στο ΧΑΑ.

•

Δώσει παραγγελία μπλοκ επιταγών, αλλά και να την ακυρώσει.

•

Εξοφλεί τα ασφάλιστρα ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής.

•

Ενημερώνεται για το χαρτοφυλάκιο μετοχών που τηρεί.

•

Εξοφλεί ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΒΕ.

•

Πληρώνει λογαριασμούς ΔΕΗ, ΦΠΑ.

Η αίτηση εισαγωγής στο σύστημα e-banking της Εθνικής γίνεται στα
υποκαταστήματα της τράπεζας.
4.5.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
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Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet Banking, και καθορίζεται κυρίως από:
α) Την μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων: εξασφαλίζονται μέσω του
πρωτοκόλλου επικοινωνίας SSL (secure sockets layer), το οποίο μπορεί να είναι δύο
ειδών: SSL 40bit encryption (ασθενής κρυπτογράφηση) ή SSL 128 bit encryption
(ισχυρή κρυπτογράφηση)

Η Εθνική Τράπεζα χρησιμοποιεί για την ασφαλή

λειτουργία του Internet Banking, επιπλέον κρυπτογράφηση 128 bit encryption των
διακινουμένων στοιχείων, μέσω του συστήματος της εταιρείας Brokat πέραν του
πρωτοκόλλου SSL 128 bit encryption, το οποίο θεωρείται απαραβίαστο για τις
εφαρμογές στο Διαδίκτυο.
Το σύστημα αυτό, εκτός της κρυπτογράφησης που πραγματοποιεί, ελέγχει συνεχώς
την αυθεντικότητα της επικοινωνίας μεταξύ του PC του χρήστη και του κεντρικού
συστήματος. Σε οποιαδήποτε διαταραχή ή παρεμβολή στην επικοινωνία, η
συναλλαγή διακόπτεται άμεσα και η επικοινωνία PC - κεντρικού συστήματος πρέπει
να αποκατασταθεί από την αρχή (αναγνώριση χρήστη, κλπ.)
β) Την

αυθεντικότητα των συναλλασσόμενων μερών : Η εφαρμογή Internet

Banking «αναγνωρίζει» τους χρήστες και επιτρέπει την πρόσβασή τους στο Σύστημα,
με τους κωδικούς UserID και Password. Σε περίπτωση εισαγωγής διαδοχικών
λανθασμένων κωδικών, ο χρήστης απενεργοποιείται, ο μυστικός αχρηστεύεται και
πρέπει να εκδοθεί νέος μυστικός. Η Τράπεζα δεν ζητάει από το χρήστη εμπιστευτικά
προσωπικά δεδομένα, όπως USERID, PASSWORD, αριθμούς λογαριασμών, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ούτε στέλνει στους χρήστες εμπιστευτικές
πληροφορίες μέσω αυτού.

γ) Την Αυθεντικότητα της Τράπεζας: Η Εθνική Τράπεζα έχει προμηθευτεί
πιστοποιητικό αυθεντικότητας παρουσίας της στο Διαδίκτυο από την Verisign. Το
πιστοποιητικό εμφανίζεται στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα
εισόδου του συστήματος και είναι διαθέσιμο, μέσω του κατάλληλου εικονιδίου
(κλειδαριά στο κάτω τμήμα της οθόνης), όσο ο χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

Εκτός αυτών, κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα με τους κωδικούς, εμφανίζεται και
άλλο πιστοποιητικό της Verisign (πιστοποιητικό υπογραφής προγραμμάτων), που έχει
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προμηθευτεί η Τράπεζα και το οποίο πιστοποιεί ότι τα προγράμματα που
μεταφέρονται στο σταθμό του χρήστη είναι τα γνήσια που έχουν εκπονηθεί από την
Εθνική Τράπεζα. [39]

4.6 ALPHA BANK
Η Alpha Bank προσφέρει τη δυνατότητα στους
πελάτες της να εκτελούν, εντελώς δωρεάν,
τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet 24 ώρες
το 24ωρο.
Ο συνδρομητής

μπορεί να παρακολουθεί τα υπόλοιπα των καταθετικών

λογαριασμών, των στεγαστικών δανείων, των ανοικτών προσωπικών δανείων και των
πιστωτικών καρτών, να πραγματοποιεί μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμές οφειλών
σε τρίτους, να πληροφορείται για τιμές συναλλάγματος και μετοχών κ.λπ. μέσω του
Alpha Web Banking.

Αναλυτικότερα, ο χρήστης μπορεί να προγραμματίζει:
•

Μεταφορές κεφαλαίων που επιθυμεί να πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένη
ημερομηνία, μεταξύ προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων της Τραπέζης
του ίδιου νομίσματος.

•

Μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς καταθέσεων της Alpha Bank ή
άλλης τράπεζας εσωτερικού (Εθνική Τράπεζα, ABN AMRO, Ασπίς
Στεγαστική, Citibank, EFG Eurobank, Πειραιώς, Εμπορική Τράπεζα, Εγνατία
Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Γενική Τράπεζα, Ελληνική
Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Κύπρου, Credit Commercial De France),
που δεν έχουν δηλωθεί στο χρήστη.

Σε κάθε μεταφορά ή πληρωμή σε επιλεγμένη ημερομηνία υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής δέσμευσης του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό μέχρι την
ημερομηνία εκτελέσεως (χωρίς απώλεια τόκων) ή όχι. H δυνατότητα δέσμευσης
δίνεται σε συναλλαγές που καταχωρούνται από τις 7:30 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ.
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Ο χρήστης μπορεί επίσης να πληροφορείται:
•

Για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των προδηλωμένων λογαριασμών
καταθέσεων σε ευρώ ή συνάλλαγμα και στεγαστικών δανείων.

•

Για τα στοιχεία των βιβλιαρίων επιταγών (φύλλα βιβλιαρίων, ακυκλοφόρητες
επιταγές κ.λπ.).

•

Για την κατάσταση των επιταγών των βιβλιαρίων.

•

Για την κατάσταση των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί για έκδοση
βιβλιαρίων επιταγών.

•

Για τις μεταφορές σε προδηλωμένους ή μη λογαριασμούς που έχουν
πραγματοποιηθεί ή καταχωρηθεί προς εκτέλεση μέσω των εναλλακτικών
δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και
Alpha Bank m-Banking).

•

Για τις πληρωμές οφειλών που έχουν καταχωρηθεί μέσω των εναλλακτικών
δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και
Alpha Bank m-Banking).

•

Για το ανώτατο ημερήσιο ποσό μεταφορών σε μη προδηλωμένους
λογαριασμούς (για την εκτέλεση της συναλλαγής απαιτείται η χρήση του
πρόσθετου κωδικού ασφαλείας).

•

Για τους λογαριασμούς καταθέσεων,

δάνεια και κάρτες που είναι

συνδεδεμένες μέσω του Alpha Web Banking ή/και του Alphaphone Banking
(με τη βοήθεια εκπροσώπου της τράπεζας).
•

Για την "Κάρτα Συνδρομητή" στο Alphaphone Banking, δηλ. τους
λογαριασμούς και τις πληρωμές που μπορεί να διαχειρίζεται ο χρήστης μέσω
συναλλαγών του Alphaphone στο αυτόματο σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών
με επιλογή πλήκτρων-IVR.

•

Για τις τιμές συναλλάγματος και ξένων χαρτονομισμάτων (αγορά - πώληση).

•

Για τις τιμές μετοχών επιλεγμένων εταιριών του ΧΑΑ καθώς και για τους
δείκτες τιμών μετοχών του ΧΑΑ, όπως διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης με διαφορά ενημέρωσης 25 λεπτών περίπου.

•

Για τις τιμές κλεισίματος των μετοχών του ΧΑΑ.

•

Για την αναλυτική θέση και αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στην Alpha
Finance με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της τελευταίας
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συνεδρίασης του ΧΑΑ καθώς και για τη χρηματική θέση στην Alpha Finance,
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την αμέσως προηγούμενη της ερώτησης.
•

Για τα υπόλοιπα των επενδυτικών λογαριασμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Επίσης μπορεί:
•

Να μεταβάλλει τους καταθετικούς λογαριασμούς (προσθήκη, μεταβολή
δικαιωμάτων χρήσης, διαγραφή).

•

Να προσθέτει ή να διαγράφει τα στεγαστικά δάνεια.

•

Να προσθέτει ή να διαγράφει κάρτες έκδοσης Alpha Bank και δάνεια Alpha
700.

•

Να προσθέτει λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να τους πληρώνει μέσω
των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking,
Alphaphone Banking και Alpha Bank m-Banking) ή να τους διαγράφει.

•

Να προσθέτει ή να διαγράφει επενδυτικούς λογαριασμούς αμοιβαίων
κεφαλαίων.

•

Να αλλάζει την ονομασία των προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων,
καρτών, δανείων, λογαριασμών ΕΥΔΑΠ καθώς και των επενδυτικών
λογαριασμών.

•

Να προσθέτει χαρτοφυλάκιο μετοχών που τηρείται στην Alpha Finance.

•

Να αλλάζει τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνων, ηλεκτρονική
διεύθυνση).

•

Να ενεργοποιήσει την υπηρεσία για λήψη μηνυμάτων (μέσω e-mail ή SMS)
που αφορούν στην ανεπιτυχή εκτέλεση εντολών που έχει καταχωρήσει μέσω
των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking,
Alphaphone Banking και Alpha Bank m-Banking) ή να μεταβάλλει τον τρόπο
λήψης των μηνυμάτων αυτών.

Ο χρήστης μπορεί επιπλέον να διαχειρίζεται:
•

Τον πρόσθετο κωδικό ασφαλείας (ενεργοποίηση, μεταβολή, απενεργοποίηση)
που απαιτείται για την εκτέλεση ορισμένων συναλλαγών.

•

Το ανώτατο ημερήσιο ποσό μεταφορών σε μη προδηλωμένους λογαριασμούς.

•

Τα βιβλιάρια επιταγών (καταχώρηση αίτησης για έκδοση βιβλιαρίου
επιταγών, ερώτηση για την κατάσταση μιας αιίτησης, ακύρωση αίτησης).
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Η υπηρεσία e-banking της Alpha παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να ακυρώνει:
•

Μεταφορές κεφαλαίων που έχει καταχωρήσει προς εκτέλεση μέσω των
εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank.

•

Πληρωμές που έχει καταχωρήσει προς εκτέλεση μέσω των εναλλακτικών
αυτών δικτύων.

•

Αιτήσεις για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών που έχει καταχωρήσει.

•

Τη λήψη μηνυμάτων που αφορούν στην ανεπιτυχή εκτέλεση εντολών που έχει
καταχωρήσει μέσω των εναλλακτικών δικτύων της τράπεζας.

•

Τη χρήση του πρόσθετου κωδικού ασφαλείας.

Από τις 07:30 το πρωί μέχρι τις 11:00 το βράδυ μπορούν επίσης να
πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά:
•

Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων της
τράπεζας, του ίδιου νομίσματος.

•

Πληρωμές Τελών Κυκλοφορίας (η συναλλαγή είναι διαθέσιμη για την
περίοδο που ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών).

4.6.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η Alpha Bank προκειμένου να προσφέρει τις παραπάνω συναλλαγές μέσα από ένα
ασφαλές περιβάλλον, προσφέρει το επίπεδο ασφαλείας 128 bit encryption. Έτσι, σε
κάθε εκτελούμενη συναλλαγή, γίνεται κρυπτογράφηση των μηνυμάτων που
ανταλλάσσονται με τον Web Server της Τραπέζης

Πέραν της κρυπτογραφήσεως, απαιτείται κάθε φορά για την είσοδο του χρήστη στην
υπηρεσία να χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς ασφαλείας (Κωδικός
Συνδρομητή, Μυστικός Κωδικός προσβάσεως), ενώ η Τράπεζα χρησιμοποιεί
επιπρόσθετα συστήματα ασφαλείας (Firewalls), τα οποία ελέγχουν και καταγράφουν
την πρόσβασή του χρήστη στα συστήματά της. Επιπλέον, για την εκτέλεση
ορισμένων συναλλαγών απαιτείται η εισαγωγή πρόσθετου κωδικού ασφαλείας.
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Επιπλέον, υπάρχει όριο 30 λεπτών για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, ("Process
Timeout"), μετά τη λήξη του οποίου το σύστημα αποσυνδέει αυτόματα τον χρήστη.
Επιπρόσθετα, αν μετά τη σύνδεση με το σύστημα, ο χρήστης δεν εκτελέσει καμία
συναλλαγή μέσα σε διάστημα 20 λεπτών, τότε πάλι το σύστημά τον αποσυνδέει
αυτόματα ("Idle Timeout") [40]
4.7 CITIBANK

Μέσω της υπηρεσίας Citibank Online, οι πελάτες
μπορούν να ελέγξουν το υπόλοιπο και τις πρόσφατες κινήσεις στους λογαριασμούς
τους, να εκτελέσουν μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών τους αλλά και καταθέσεις
σε λογαριασμούς άλλων πελατών της Citibank στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό,
καθώς και να πληρώσουν τις κάρτες τους Citibank Visa και Diners Club.

Αναλυτικά, μέσω του Citibank Online ο χρήστης μπορεί:
•

Να ελέγξει τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, αμοιβαίων κεφαλαίων,
προθεσμιακών καταθέσεων και των καρτών σας.

•

Να ενημερωθεί για τις πρόσφατες κινήσεις των λογαριασμών σας.

•

Να κάνει μεταφορές χρημάτων μεταξύ των δικών σας λογαριασμών ή σε
λογαριασμό ενός άλλου πελάτη της Citibank στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

•

Να κάνει μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τηρούμενους σε άλλες
τράπεζες στην Ελλάδα.

•

Να πληρώσει το λογαριασμό των καρτών σας Citibank Visa και Diners Club.

•

Να αλλάξει τον Προσωπικό Κωδικό (ΑΤΜ PIN) της Citibank Card.

•

Να παραγγείλει μπλοκ επιταγών.

•

Να κάνει μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών σας, χωρίς όριο, αρκεί να τους
έχετε συνδέσει στη Citibank Card.

•

Να πληρώσει τις κάρτες σας Citibank Visa και Diners Club, μεταφέροντας
χρήματα από έναν τραπεζικό σας λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να έχετε συνδέσει την κάρτα σας και το λογαριασμό σας στη Citibank Card.

•

Να κάνει μεταφορές σε λογαριασμό άλλου πελάτη της Citibank στην Ελλάδα,
αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό λογαριασμού του.
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•

Να κάνει μεταφορές σε λογαριασμό άλλου πελάτη της Citibank στο
εξωτερικό. Οι εντολές μεταφοράς εκτελούνται άμεσα, από την επιλογή
Μεταφορές & Πληρωμές, και στη συνέχεια Μεταφορές σε Citibank στο
Εξωτερικό.

•

Να κάνει μεταφορές σε λογαριασμούς σας η σε λογαριασμούς πελατών σε
άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό λογαριασμού
στην άλλη τράπεζα.

4.7.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
> Αναγνώριση πελάτη:
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες και η αναγνώρισή του χρήστη επιτυγχάνονται με την
εισαγωγή του προσωπικού κωδικού ( ο αριθμός της κάρτας ) και του συνθηματικού
(Pin της κάρτας). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το συνθηματικό του (Pin)
όποτε αυτός επιθυμεί. Μετά από τρεις πληκτρολογήσεις λάθος κωδικών τότε οι
κωδικοί κλειδώνονται.

> Εξασφάλιση απορρήτου συναλλαγών:
Για την εξασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών η Citibank χρησιμοποιεί τη
διεθνούς αποδοχής μέθοδο κρυπτογράφησης δεδομένων SSL-128bit. [41]

4.8 NOVABANK

Η NovaBank δημιούργησε το NovaWeb, το δίκτυο
εξυπηρέτησης

μέσω

του

οποίου

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί κάθε συναλλαγή ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα οι συναλλαγές του e-banking που προσφέρει η NovaBank χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες, στο NovaBanker και το NovaInvestor.

Τι παρέχουν οι συναλλαγές NovaBanker
•

Εμφάνιση των κινήσεων των λογαριασμών. Μπορούν να εκτυπωθούν ή να
μεταφερθούν σε Microsoft Money.
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•

Μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών ή σε λογαριασμούς τρίτων.

•

Πληροφορίες και υπόλοιπα καταθετικών και δανειακών λογαριασμών.

•

Εμβάσματα σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

•

Καθορισμός της συχνότητας επανάληψης των πληρωμών.

•

Ηλεκτρονική απόδειξη των συναλλαγών.

•

Αίτηση για πιστωτική κάρτα και δάνεια.

•

Έκδοση τραπεζικής επιταγής.

•

Παραγγελία μπλοκ επιταγών.

•

Ανάκληση επιταγής.

Τι παρέχουν οι συναλλαγές NovaInvestor
•

Πλήρη

αποτίμηση

χαρτοφυλακίων

και

online

παρακολούθηση

της

συνεδρίασης του ΧΑΑ.
•

Εργαλείο τεχνικής ανάλυσης μετοχών (MetaStock), με δυνατότητα σύγκρισης
με γραφήματα.

•

Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές και Γ ενικές Συνελεύσεις.

•

Διαβίβαση και άμεση επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολών.

•

Νέα της αγοράς για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες.

•

Σύνοψη του οικονομικού τύπου κάθε ημέρας.

•

Αγορά και πώληση μετοχών και αμοιβαίων.

•

Αξία των μεριδίων/χαρτοφυλάκιο.

•

Εικόνα ξένων χρηματιστηρίων. [42]

4.8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η υπηρεσία Internet Banking της Τράπεζας
Κύπρου προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης
και πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω του
Διαδικτύου

και

επιτρέπει

λογαριασμών 24 ώρες το 24ωρο.

❖

Τι προσφέρει το Internet Banking της Τράπεζας Κύπρου;
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Πληροφορίες/Κινήσεις Λογαριασμών
•

Δάνεια (Προσωπικά, Καταναλωτικά, Στεγαστικά, Επαγγελματικά κτλ.

•

Επενδύσεις (Προθεσμιακές Καταθέσεις, Notice, κτλ)

•

Καταθετικοί λογαριασμοί

•

Αμοιβαία Κεφάλαια

•

Επιταγές

Μεταφορές
•

Μεταφορές σε λογαριασμό τρίτου στην Τράπεζα Κύπρου

•

Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ιδίου

•

Ιστορικό μεταφορών

Εμβάσματα
•

Στην Ελλάδα (σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου)

•

Στο εξωτερικό (σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου)

•

Ιστορικό Εμβασμάτων

•

Ορισμός Δικαιούχων

Παραγγελίες
•

Αντιγράφου Κινήσεων (statement)

•

Βιβλιαρίου Επιταγών

•

Ιστορικό παραγγελιών

Πληρωμές
•

Δυνατότητα εκτύπωσης μεμονωμένων εντολών πληρωμής ή συνολικά

•

Πιστωτικών Καρτών ιδίου ή τρίτου της Τράπεζας Κύπρου

•

Ιστορικό εντολών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων

•

ΦΠΑ (μεμονωμένες ή μαζικές αποστολές εντολών)

•

ΙΚΑ (μεμονωμένες ή μαζικές αποστολές εντολών)

•

Εταιριών Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου

•

ΤΕΒΕ (εφ’ άπαξ ή πάγια εντολή)
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•

ΟΤΕ (εφ’ άπαξ ή πάγια εντολή)

•

Ιστορικό πληρωμών

Υπηρεσίες χρήστη
•

Παρακολούθηση ειδοποιήσεων (alerts) Mobile Banking

•

Ιστορικό επισκέψεων Εναλλακτικών Δικτύων

•

Έλεγχος προσβάσεων Εναλλακτικών Δικτύων

•

Αλλαγή κωδικού ασφαλείας (ΡΙΝ)

•

Ονομασίες λογαριασμών

Μηνύματα
•

Εισερχόμενα, εξερχόμενα

Πρόσθετες δυνατότητες χρήστη
•

Έκδοση επιπλέον Κωδικού Μεγάλων Ποσών

•

Ορισμός «Αγαπημένων» (favorite) οθονών

•

Αποθήκευση/ Μεταφορά κινήσεων σε αρχείο Excel

•

Εκτύπωση όλων των οθονών

Δυνατότητα ορισμού Supervisor

Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται όταν υφίστανται δύο και πλέον χρήστες για
συγκεκριμένους λογαριασμούς και επιτρέπει σε έναν εκ των χρηστών να ελέγχει ανά
πάσα στιγμή τις κινήσεις των υπόλοιπων, γνωρίζοντας ακριβώς ποιος χρήστης
πραγματοποίησε ποια κίνηση και πότε.

♦♦♦ Ενεργοποίηση και χρήση του Internet Banking

Προκειμένου να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα από τα
καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου και θα αποκτήσετε την ίδια στιγμή και εντελώς
δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία.

4.8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

-
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Η Τράπεζα Κύπρου προκειμένου να προσφέρει τις παραπάνω συναλλαγές μέσα από
ένα ασφαλές περιβάλλον, προσφέρει το επίπεδο ασφαλείας 128 bit encryption. Έτσι,
σε κάθε εκτελούμενη συναλλαγή, γίνεται κρυπτογράφηση των μηνυμάτων που
ανταλλάσσονται με τον Web Server της Τραπέζης.

Πέραν της κρυπτογραφήσεως, απαιτείται κάθε φορά για την είσοδο του χρήστη στην
υπηρεσία να χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς ασφαλείας (Κωδικός
Συνδρομητή, Μυστικός Κωδικός πρόσβασης.

Επιπλέον,παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης μιας συσκευής παραγωγής κωδικών
μιας χρήσης S.T.I.C.K. Η εισαγωγή των κωδικών μιας χρήσης απαιτείται κάθε φορά
που πραγματοποιείται μια μεταφορά μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη ή
πληρωμή , αξίας μεγαλύτερης του ποσού που έχει προκαθοριστεί από τον πελάτη ως
ανώτατο

όριο

συναλλαγών.

Ακόμα,

χρησιμοποιεί

επιπρόσθετες

μεθόδους

ασφαλείας(π.χ firewalls).

Τέλος, αν μετά τη σύνδεση με το σύστημα, ο χρήστης δεν εκτελέσει καμία συναλλαγή
μέσα σε διάστημα 20 λεπτών, τότε πάλι το σύστημά τον αποσυνδέει αυτόματα ("Idle
Timeout"). [43]

4.10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Με το Chania Web-Banking σας παρέχεται
η δυνατότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα, να εκτελείτε τις τραπεζικές
σας συναλλαγές σίγουρα και απλά, μπροστά σας, στην οθόνη του υπολογιστή σας και
μέσα από την άνεση του σπιτιού ή γραφείου σας.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σας καλωσορίζει στην αναβαθμισμένη υπηρεσία
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η νέα υπηρεσία είναι προσαρμοσμένη στη νέα εταιρική
ταυτότητα της τράπεζας και προσφέρει:
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1) Ταχύτερη εξυπηρέτηση.
2) Αναβαθμισμένο επίπεδο ασφάλειας λόγω των παρακάτω προδιαγραφών:
•

Ο κωδικός χρήστη είναι δυνατόν να αποτελείται από έξι έως είκοσι
χαρακτήρες (case sensitive), αριθμούς ή σύμβολα.

•

Κλείδωμα του κωδικού χρήστη μετά από τρεις λανθασμένες προσπάθειες
σύνδεσης.

•

Αυτόματη αποσύνδεση μετά από δώδεκα λεπτά αδράνειας.

•

Χρήση πρόσθετου κωδικού ασφαλείας (e-token) κατά τη διαδικασία σύνδεσης
καθώς και σε όλες τις εγχρήματες συναλλαγές. Η Συνεταιριστική Τράπεζα
Χανίων είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα που παρέχει τη συσκευή
πρόσθετου κωδικού ασφαλείας δωρεάν.

3) Προσθήκη νέων συναλλαγών ή αναβάθμιση υφισταμένων, όπως:
•

Πληρωμή

λογαριασμών

Οργανισμών

Κοινής

Ωφέλειας

όπως

ΔΕΗ,

τηλεφωνίας, internet κ.λπ.
•

Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής και αποθήκευσης (για μελλοντική χρήση) της
πληρωμής των παραπάνω λογαριασμών

•

Δυνατότητα εισαγωγής εντολών με εκτέλεση σε μελλοντική ημερομηνία με
δυνατότητα δέσμευσης του ποσού της συναλλαγής

•

Δημιουργία και διαχείριση «απλών» χρηστών, οι οποίοι μπορούν να
προετοιμάζουν μία μεταφορά χρημάτων ή μία πληρωμή χωρίς να έχουν την
δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

•

Μεταφορά χρημάτων (έμβασμα) σε άλλη τράπεζα εσωτερικού για:
o

Αυτόματη πίστωση λογαριασμού

o

Μη αυτόματη πίστωση λογαριασμού

o

Πληρωμή μετρητών σε τρίτο πρόσωπο

o

Μεταφορά χρημάτων (έμβασμα) σε τράπεζα εξωτερικού

•

Πληρωμή λογαριασμών διαφόρων άλλων εταιριών

•

Διαχείριση μισθοδοσίας της επιχείρησης σας

•

Πληρωμή λογαριασμών Ο.Τ.Α. όπως Δήμοι

•

Πληρωμή λογαριασμών πιστωτικών καρτών
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4.10.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Προδιαγραφές ασφαλείας του Chania Web-Banking
Για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω διαδικτύου (web-banking) η Συνεταιριστική
Τράπεζα Χανίων εφαρμόζει τεχνολογίες και πρακτικές όπως:
•

Τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) με κρυπτογράφηση επικοινωνίας
128 bit και πιστοποίηση ασφάλειας συναλλαγών μέσω διαδικτύου από την
κορυφαία στο είδος εταιρεία Verisign.

•

Πρόσβαση στην υπηρεσία web-banking με ταυτόχρονη χρήση Κωδικού
Πελάτη - Μυστικού Αριθμού καθώς και Πρόσθετου Κωδικού (e-token) που
καθορίζουν το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη και την δυνατότητα
πραγματοποίησης εγχρήματων συναλλαγών.

•

Κλείδωμα του κωδικού χρήστη μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες
εισαγωγής στο Σύστημα.

•

Αυτόματη αποσύνδεση από το Σύστημα όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα
του χρήστη για ορισμένο χρονικό διάστημα. [44]

4.11 MILLENIUM BANK
Το

ille n n iu m

σας δίνει την ελευθερία

να επιλέγετε τις ώρες των τραπεζικών
σας συναλλαγών και να έχετε τον
πλήρη έλεγχο τους.

Είναι γρήγορο,

εύκολο,

ασφαλές και κυρίως

δωρεάν.

Χωρίς ουρές και

καθυστερήσεις.
Με τη χρήση της υπηρεσίας β^αηΜ ^ ο χρήστης εξασφαλίζει:
• Ευκολία και ταχύτητα στην πραγματοποίηση των καθημερινών τραπεζικών &
επενδυτικών συναλλαγών από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου σας
• Βρίσκετε την ίδια άριστη “προσωπική” και ποιοτική εξυπηρέτηση που έχετε και σε
ένα κατάστημα της Millennium bank
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• Χαμηλότερο κόστος (προμήθειες - έξοδα) σε συγκεκριμένες συναλλαγές μέσω ebanking (π.χ. εμβάσματα)

• Αποτελεσματική, ποιοτική & προσωποποιημένη κάλυψη των αναγκών σας

• Πρόσβαση στην τράπεζα, 24 ώρες το 24ώρο 365 μέρες το χρόνο.

• 24ωρη πηγή γνώσης και ενημέρωσης
και επιπλέον για τις επιχειρήσεις:
• Μείωση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της διαθεσιμότητας των πόρων της
επιχείρησής σας
• Αποφυγή μεταφοράς μετρητών
• Πλήρη έλεγχο του λογιστηρίου σας
• Δυνατότητα προσαρμογής του e-banking στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

4.11.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-BANKING
H Millennium bank τοποθετεί την ασφάλεια των συναλλαγών σας σε μέγιστη
προτεραιότητα,

χρησιμοποιώντας

υπερσύγχρονα

συστήματα

ασφαλείας:

• Έχει πιστοποιηθεί από τη διεθνούς κύρους εταιρεία Verisign για χρήση 128 bit
security στα συστήματα που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή του e-banking.

• Για την πρόσβασή σας σε συναλλαγές μέσω του Internet απαιτείται Κωδικός
Χρήστη και Προσωπικός Κωδικός (PIN) τους οποίους επιλέγετε και μπορείτε να
αλλάζετε όποτε επιθυμείτε. Επίσης, για την είσοδό σας στο σύστημα σας ζητούνται
κάθε φορά 2 τυχαία ψηφία της χρεωστικής σας κάρτας Millennium bank debit card τα
οποία δεν πληκτρολογείτε, αλλά επιλέγετε από αναδιπλούμενη λίστα. Με αυτό τον
τρόπο σας παρέχεται μια ακόμα δικλείδα ασφαλείας από τα προγράμματα που
καταγράφουν και αποστέλλουν σε τρίτους τους κωδικούς ασφαλείας που
πληκτρολογείτε.
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• Για τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών απαιτείται Κωδικός Εγχρήματων
Συναλλαγών (Κ.Ε.Σ.). Ο κωδικός αυτός σας αποστέλλεται είτε μέσω SMS, είτε μέσω
email και ισχύει για μία μόνο εγχρήματη συναλλαγή.
• Μετά από τρεις λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής στο σύστημα, δεν επιτρέπεται
η πρόσβαση σε αυτό (μπλοκάρισμα κωδικού).

• Εάν δεν υπάρξει δραστηριότητα για 10 λεπτά (Idle Timeout) γίνεται αυτόματη
αποσύνδεση

από

το

σύστημα.

Αυτό

σας

προστατεύει

από

ανεπιθύμητη

πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών από τρίτο, σε περίπτωση που
απομακρυνθείτε από το χώρο εργασίας ή τον υπολογιστή σας για κάποιο χρονικό
διάστημα.

• Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο ebanking για όσο χρονικό διάστημα ζητήσετε (π.χ. όταν λείπετε σε διακοπές). Για
την παραπάνω ενέργεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Millennium bank (801 11-95 500 ή 210-95 57 500), ενώ για μόνιμη απενεργοποίηση από το e-banking θα
πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα της συνεργασίας σας.
• Οι κωδικοί πρόσβασης στο e-banking δεν καταγράφονται με την πληκτρολόγησή
τους στον Internet Explorer. [45]

4.12 T-BANK

Για να εγγραφεί κάποιος στην υπηρεσία του internet banking της T-Bank θα πρέπει
να έχει τουλάχιστον έναν καταθετικό λογαριασμό. Το μόνο που αρκεί είναι η
συμπλήρωση της απαραίτητης αίτησης σύμβασης.
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Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας της τράπεζας στο δια
δίκτυο είτε τηλεφωνικά μέσω της αρμόδιας τηλεφωνικής υπηρεσίας, είτε σε κάποιο
κατάστημα της τράπεζας. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης ο χρήστης μπορεί να
παραλάβει τους κωδικούς του (μετά από 2 εργάσιμες ημέρες) από το κατάστημα που
συνεργάζεται είτε ταχυδρομικά.
❖

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

> ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
-Συνοπτική παρουσίαση των λογαριασμών σας και των υπολοίπων σας.

-Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού σας.

-Πληροφορίες για την κίνηση των λογαριασμών σας.

-Ανάλυση και ενημέρωση των δανειακών σας λογαριασμών.

-Αναλυτική παρουσίαση των προθεσμιών που έχετε συνάψει με τη τράπεζα.

-Online μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών σας.

-Online πληρωμές της πιστωτικής σας κάρτας Visa-MasterCard, κινητής τηλεφωνίας
και σταθερής τηλεφωνίας.

-Ανάθεση παγίων εντολών για πληρωμές ΔΕΗ, ΟΤΕ, IKA, Κινητής τηλεφωνίας,
ασφαλίστρων κ.α

-Online διαχείριση κωδικού επιβεβαίωσης συναλλαγής.

-Online διαχείριση προσωπικού κωδικού πρόσβασης.

-Έκδοση βιβλιαρίου συναλλαγών

> ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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-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 σας λογαριασμό στον τραπεζικό σας λογαριασμό).

-Παροχή πρόσθετων ειδήσεων και νέων.

-Εμφάνιση πραγματικού χαρτοφυλακίου με αποτίμηση.

-Εμφάνιση του χαρτοφυλακίου με τρέχουσες τιμές ΧΑ(καθυστέρηση 15')

-Εμφάνιση πινακιδίων(αγορές-πωλήσεις).

4.12.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

> Πιστοποίηση Αυθεντικότητας Ιστοσελίδων:
Οι σελίδες που αφορούν τις υπηρεσίες Online Banking και Online Trading βρίσκονται
σε ασφαλές Server και αναγνωρίζονται από το ειδικό σήμα αυθεντικότητας της
VeriSignTM.
> VIP-token:

Ηλεκτρονική

συσκευή

πρόσθετου

κωδικού

ασφαλείας

συναλλαγών : Αξιοποιώντας την τεχνολογία του σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη
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τις σύγχρονες απαιτήσεις για ασφαλείς και παράλληλα απλές συναλλαγές μέσω
διαδικτύου (eBanking) η TBank υιοθετεί τη χρήση συσκευής VIP--token.

Περιγραφή & χρήση της συσκευής
Η συσκευή VIP-token, είναι φορητή, μικρού μεγέθους και η διάρκεια της μπαταρίας
της μπορεί να φτάσει τα 3 χρόνια μετά τα οποία, η συσκευή αντικαθίσταται.
Η συσκευή παράγει με κρυπτογραφημένο αλγόριθμο ένα εξαψήφιο αριθμό μίας
χρήσεως ο οποίος έχει διάρκεια ζωής περίπου 30 δευτερόλεπτα και ο οποίος σε
συνδυασμό με τον κωδικό πελάτη (User ID), πιστοποιεί ότι η συναλλαγή προέρχεται
από το συγκεκριμένο χρήστη. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται:

Σε συνδυασμό με τον κωδικό και τη συνθηματική λέξη για τη πραγματοποίηση
εγχρήματων συναλλαγών στην υπηρεσία eBanking της T Bank όπως:

❖

Μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών ιδίου ή σε λογαριασμούς
τρίτων της T Bank,

❖

Εμβάσματα σε άλλη τράπεζα εσωτερικού,

❖

Πληρωμές λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.)

> Ελεγχόμενη Πρόσβαση (Firewall):
Η πρόσβαση στα συστήματα της Τράπεζας (Servers) ελέγχεται από συστήματα
firewall, τα οποία επιτρέπουν τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών μόνο σε
εξουσιοδοτημένους πελάτες.

> Αναγνώριση πελάτη:
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες και η αναγνώρισή του χρήστη επιτυγχάνονται με την
εισαγωγή του προσωπικού κωδικού (User Id) και του συνθηματικού (Password), που
του παρέχονται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέλους. Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να αλλάξει το συνθηματικό του (Password) όποτε αυτός επιθυμεί.

> ΑυτόματηΑποσύνδεση:
Εάν για διάστημα 10 λεπτών δεν πραγματοποιήσει ο χρήστης καμία συναλλαγή,
αποσυνδέεται αυτόματα από την υπηρεσία. [46]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 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 υπερϋπολογιστές
ήταν συνδεδεμένοι στο δίκτυο1.

Σταθμός στην ιστορία του e-Banking ήταν και τα τέλη της δεκαετίας του ’80 όταν οι
μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών εισήγαγαν την έννοια του Home
Banking. Με το Home Banking οι τράπεζες έδιναν τη δυνατότητα στους πελάτες τους
να πραγματοποιούν τις 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 υψηλό κόστος. Επιπλέον ούτε οι πελάτες
χρειαζόταν να εφοδιάζονται με κάποιο ιδιαίτερο λογισμικό ώστε να έχουν πρόσβαση
στο σύστημα της τράπεζας. Το Internet ως ανοιχτό σύστημα αποτέλεσε πρόκληση για
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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 το 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 τις παραδοσιακές τράπεζες, στα
καταστήματα, για να καλύψουν αυτά που από τη φύση τους οι ηλεκτρονικές τράπεζες
δε μπορούσαν ν εξυπηρετήσουν.

Παράλληλα οι παραδοσιακές τράπεζες, οι οποίες μέσα από τα καταστήματα
προωθούσαν προϊόντα και υπηρεσίες και εξυπηρετούσαν τις συναλλαγές των
πελατών τους, ένιωσαν απειλή, καθώς διαπίστωσαν ότι τμήματα πελατών τους
άρχιζαν να στρέφονται προς τις τράπεζες νέας μορφής. Οι τράπεζες αυτές έπρεπε κάτι
να κάνουν 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
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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 και ηλεκτρονικά δίκτυα, καθώς αναγνωρίστηκε η
συμπληρωματικότητά τους.
Τα ηλεκτρονικά δίκτυα μπορούν 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, 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

- 103 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

τεχνολογιών, τόσο κατά την διάρκεια της συνομιλίας με τον πελάτη, όσο και κατά τη
διεκπεραίωση εργασιών εντός του ίδιου του καταστήματος.

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΙΚΑ

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.

5.2 ΔΙΕΙΣΔ ΥΣΗ ΤΟΥ Ε-ΒΑΝΚ1 ^ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής δραστηριοποιούνται με επιτυχία εδώ και
αρκετά χρόνια οι περισσότερες ελληνικές και πολυεθνικές τράπεζες που λειτουργούν
στην ελληνική επικράτεια. Παρόλα αυτά παρατηρείται σχετικά χαμηλή διείσδυση του
e-Banking στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το γεγονός
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αυτό οφείλεται στα γενικότερα χαμηλά ποσοστά εξοικείωσης του ελληνικού κοινού
με τις νέες τεχνολογίες και το Ι η ^ ^ ή 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
e-Banking είναι και τα σχετικά χαμηλά ποσοστά ευρυζωνικότητας, 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 Μ« γ^

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 Intemet στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια, σε αντιδιαστολή με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχήμα 10).

Σχήμα 10. Ποσοστό (%) των νοικοκυριών με κατ’ οίκων πρόσβαση στο Διαδίκτυο
(Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας)
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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 on-line τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στο
20% του συνόλου των χρηστών του Internet στη χώρα και οι συναλλαγές μέσω του
e-Banking αυξάνονται με ένα ρυθμό της τάξης του 25% ετησίως. Εκτιμάται επιπλέον
ότι οι on-line υπηρεσίες των ελληνικών τραπεζών δεν υστερούν σε τίποτα από τις
αντίστοιχες

των

τραπεζών

του

εξωτερικού,

εξασφαλίζοντας

αμεσότητα,

ικανοποιητική εξυπηρέτηση και ασφάλεια στους χρήστες. Τα παραπάνω νούμερα και
ποσοστά αναμένεται στο άμεσο μέλλον να αυξηθούν καθώς ο ανταγωνισμός τόσο
μεταξύ των παροχών ευζωνικού Internet, όσο και μεταξύ των τραπεζών έχει ενταθεί,
πράγμα που οδηγεί στην αυξανόμενη διείσδυση του Internet και των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής τραπεζικής στα ελληνικά νοικοκυριά. [20]

Βασική αιτία της μικρής εξοικείωσης των Ελλήνων με το e-Banking αποτελεί,
σύμφωνα με τις τράπεζες, η καθυστερημένη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη
διείσδυση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας. Τα πιστωτικά
ιδρύματα στην Ελλάδα που προσφέρουν τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών
συναλλαγών μέσα από το Internet υστερούν σε σχέση με τα αντίστοιχα στην Ευρώπη
και τις ΗΠΑ καθώς τα τελευταία εφαρμόζουν πρακτικές διάδοσης του e-Banking με
την παροχή κινήτρων, όπως τα φθηνότερα επιτόκια όταν τα προϊόντα διατίθενται
μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ή ακόμη με την προώθηση προϊόντων μόνο μέσα
από αυτό το κανάλι.

Επιπλέον, οι Έλληνες αντιμετωπίζουν με σχετική επιφύλαξη τη νέα αυτή μορφή
τραπεζικής λόγω της μεγάλης δυσπιστίας που επιδεικνύουν σε ό,τι αφορά την
ασφάλεια των συναλλαγών. Στο γεγονός αυτό συμβάλουν αποφασιστικά και τα
πολλά φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης που παρατηρούνται. Στις αρχές του 2006
περίπου 2.500 Έλληνες είχαν πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης πληρώνοντας τέσσερα
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κυρίως μέσω κλοπής αριθμού και κωδικών πιστωτικών
και χρεωστικών καρτών . [21]
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Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζονται διστακτικές
και απρόθυμες να προβούν στη δημιουργία καινοτομικών προϊόντων που θα
στηρίζονται σε σύγχρονα μέσα πληρωμών, δεδομένου ότι η αποδοχή τους αναμένεται
να είναι περιορισμένη και να μην δικαιολογεί το ύψος της απαιτούμενης επένδυσης.
Για να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και να αποκτήσει η ηλεκτρονική
Τραπεζική ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή από το ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα σημαντική
θεωρείται η ενημέρωση εκ μέρους των τραπεζών τόσο σε θέματα ασφαλείας όσο και
σε θέματα που αφορούν τις ίδιες τις παρεχόμενες από τις τράπεζες υπηρεσίες και των
πλεονεκτημάτων που θα αποκομίσουν οι πελάτες από την ηλεκτρονική τραπεζική. Θα
πρέπει με άλλα λόγια να υιοθετηθεί εκ μέρους των τραπεζών μια πελατοκεντρική
αντίληψη η οποία θα στοχεύει στο να βοηθήσει τον πελάτη να στρέφεται στο κανάλι
που τον εξυπηρετεί καλύτερα και να αφαιρεί τυχόν ανασφάλειες όσον αφορά τη
χρήση

του καναλιού.

Παράδειγμα

εξάλλου

αποτελούν και

οι αυτόματες

ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) καθώς όταν τις εισήγαγαν οι τράπεζες τα πρώτα
χρόνια χρησιμοποιούνταν από λίγους πελάτες (innovators, early adopters), ενώ
σήμερα η χρήση τους αποτελεί καθημερινότητα για την μεγάλη πλειοψηφία των
Ελλήνων.

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα αναφορικά με τους παράγοντες που συντελούν στην
διάδοση του e-Banking προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη το 2006 στη Γερμανία.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημαντικότεροι παράγοντες για την υιοθέτηση του eBanking είναι η ευρυζωνικότητα, η κατοχή εκ μέρους του πελάτη ενός
χρηματοοικονομικού προϊόντος, η ανώτερη μόρφωση, η ασφάλεια των συναλλαγών,
το χρονικό διάστημα χρήσης του Internet, το φύλο και το υψηλό εισόδημα. Κάποιος
που έχει ευρυζωνική σύνδεση Internet έχει κατά 13,5% μεγαλύτερη πιθανότητα να
πραγματοποιήσει on-line τραπεζικές συναλλαγές.

Η πιθανότητα ο πελάτης μιας τράπεζας να χρησιμοποιήσει το e-Banking αυξάνεται
κατά 5,6% όταν κατέχει κάποιο άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν της τράπεζας, ενώ
κατά 5,3% και κατά 5,1% αυξάνεται η πιθανότητα όταν ο πελάτης έχει ανώτερη
μόρφωση ή όταν θεωρεί τις συναλλαγές ασφαλείς αντίστοιχα. Κάθε επιπλέον χρόνος
χρήσης του Internet αυξάνει την πιθανότητα χρήσης του e-Banking κατά 4% ενώ
όταν ο πελάτης είναι άντρας έχει κατά 3,7% μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιεί
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το e-Banking από ό,τι αν ήταν γυναίκα. Τέλος, το καθαρό εισόδημα επηρεάζει τη
χρήση του e-Banking κατά μόλις 0,8%. [22] Τα στοιχεία της έρευνας συνοψίζονται
στο διάγραμμα που ακολουθεί (σχήμα 11):

παράγοντες διείσδυσης

Σχήμα 11. Παράγοντες Διάδοσης Του E-Banking

Εισόδημα
Φύλο
Διάρκεια
Ασφάλεια Συναλλαγών
Υψηλή μόρφωση
Ιδιώτες άλλων χρημ/κών προϊόντων
Broadband

Η σπουδαιότητα της ευρυζωνικότητας ως παράγοντας υιοθέτησης του e-Banking
προκύπτει και από την έρευνα της Eurostat το 2006 που αφορούσε την Ευρωπαϊκή
Ένωση των 27 κρατών-μελών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της το 51% επί των
χρηστών του Internet που είχαν ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι δήλωσαν ότι έχουν
πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. Το αντίστοιχο ποσοστό
αυτών που είχαν σύνδεση PSTN ή ISDN και πραγματοποίησαν τέτοιου είδους
συναλλαγές ανήλθε μόλις στο 35% .[23]

5.3 ΔΙΕΙΣΔ ΥΣΗ ΤΟΥ E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

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.

Έτσι κατά το 2005 το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου που είχαν υιοθετήσει
την πραγματοποίηση τραπεζικών αλλά και χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του
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Internet 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 της 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
Internet. Τέλος, μεταξύ των χωρών της Μεσογείου πρωτοπορία όσον αφορά το
ποσοστό διάδοσης παρατηρείται στην Ισπανία όπου το 30-40% των χρηστών του
Internet δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ενεργά το e-Banking (Σχήμα 12). [24]

Σχήμα 12. Διάδοση Του E-Banking Στην Ευρώπη

Στο παραπάνω διάγραμμα 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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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 Intemet 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:

Σχήμα 13. Αριθμός Πελατών Ε-ΒαηΜηε Στην Ευρώπη

-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΘΟΔ ΟΛ ΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα παραπάνω κεφάλαια προηγήθηκε μια θεωρητική μελέτη σχετικά με την
εφαρμογή και την χρήση του e-banking. Στο κεφάλαιο αυτό θα ακολουθήσει μια
προσπάθεια προκειμένου να υπολογίζουμε όσο πιο αξιόπιστα γίνεται την
ικανοποίηση των πελατών μέσω της υπηρεσίας e-banking. H μέθοδος αυτή θα
περιλαμβάνει τις φάσεις της έρευνας, τις κλίμακες ικανοποίησης των σημείων που
απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο, καθώς και το μέγεθος της δειγματοληψίας. Στην
συνέχεια θα παρουσιαστεί το ερωτηματολόγιο αυτό καθώς και τα αποτελέσματα που
πάρθηκαν σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών.

6.1 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το βασικό σχέδιο στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα
ικανοποίησης των καταναλωτών αποτελείται από τις εξής φάσεις:

□ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Η φάση αυτή περιλαμβάνει την ορθή
σύνταξη του ερωτηματολογίου, την δοκιμή του, τον καθορισμό της διαδικασίας της
δημοσκόπησης,

καθώς

και

την

πραγματοποίηση

της

δημοσκόπησης

σε

αντιπροσωπευτικό δείγμα.

□ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ: Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει το σύνολο των αναλύσεων
και της επεξεργασίας όσων έχουν προκύψει από την δημοσκόπηση, με αποτέλεσμα
την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
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□ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ορισμένα συμπεράσματα
και προτάσεις που αφορούν την κατάλληλη παροχή των υπηρεσιών μέσω της
εφαρμογής e-banking και συνεπώς την ικανοποίηση των καταναλωτών.
6.2 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Η μέτρηση της ικανοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά την ηλεκτρονική
τραπεζική είναι σχετικά απλή αρκεί να ερωτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
καταναλωτών μέχρι ποιο σημείο είναι ικανοποιημένο ή δυσαρεστημένο. Η
ικανοποίηση αυτή μετριέται α) με τακτικές κλίμακες όπως παραδείγματος χάριν:
καθόλου ικανοποιημένος, όχι αρκετά ικανοποιημένος, λίγο πολύ ικανοποιημένος,
αρκετά ικανοποιημένος, πολύ ικανοποιημένος και β) με αριθμητικές κλίμακες για
παράδειγμα από το μηδέν έως το πέντε ( 0 έως 5) στην μελέτη που ακολουθεί. Οι
κλίμακες που χρησιμοποιούνται ισχύουν σε όλες τις ερωτήσεις έτσι ώστε να υπάρχει
συνοχή. Η κλίμακα των 5 (πέντε) σημείων που χρησιποιήθηκε στην έρευνα μας είναι
λίγο

πολύπλοκη

για

τον

παραλήπτη

αλλά

τα

αποτελέσματα

είναι

πιο

αντιπροσωπευτικά και έτσι παρέχουν περισσότερα στοιχεία για την έρευνα μας. Στις
περισσότερες λοιπόν ερωτήσεις οι κατηγορίες είναι σαφείς και αμοιβαία
αποκλειόμενες και επίσης έχουν το στοιχείο της διάταξης. Επομένως, οι τιμές που θα
ορίσουμε είναι τύπου ordinal (τακτική κλίμακα, όπου τακτική κλίμακα μέτρησης
είναι εκείνη στην οποία η ένταξη των υποκείμενων γίνεται σε κατηγορίες σαφείς,
ισοδύναμες αλλά και διατεταγμένες μεταξύ τους. Δηλαδή, οι τακτικές κλίμακες έχουν
όλα τα χαρακτηριστικά των κατηγορηματικών κλιμάκων μέτρησης συν το στοιχείο
της διάταξης) και οι δυνατές τιμές της είναι 1= πάρα πολύ/ κύριος λόγος, 2= πολύ/
αρκετά σημαντικός λόγος, 3= αρκετά/ λιγότερο σημαντικός λόγος, 4= λίγο/
ασήμαντος λόγος, 5= καθόλου

6.3 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΛΗΨΙΑΣ

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όσο μεγαλύτερο δείγμα εξετάζουμε τόσο πιο ακριβή θα
είναι τα αποτελέσματα. Για την έρευνα λοιπόν που διεξήγαμε ερωτήθηκαν 200
άτομα. Προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή υποκειμενικών κριτηρίων στην
επιλογή του δείγματος το δείγμα είναι τυχαίο με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται και να
διαφυλλάσεται η αντικειμενικότητα αλλά και να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα
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της πελατειακής βάσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που διερευνούσαμε την
ικανοποίηση μόνο σε αυτούς που ήρθαν σε επαφή με μια συγκεκριμένη τράπεζα το
δείγμα δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικό.
Το ίδιο ακριβώς θα συνέβαινε στην περίπτωση που ερωτούνταν άτομα του ενός μόνο
φύλου ή μιας συγκεκριμένης ηλικίας (π.χ νεαρά μόνο άτομα).

6.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑ ΤΙΣΤΙΚΗ

Μέσα από την λεπτομερή έρευνα που κάναμε καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα
τα οποία αφορούν τους πελάτες και τα οποία παρουσιάζονται διαγραμματικά
παρακάτω:

> Το 100% του δείγματος κατοικεί στα Χανιά.

> Και με τα 200 ερωτηθέντα άτομα είχαμε προσωπική επαφή προκειμένου να
επιτευχθεί η σωστή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.

> Το 50% του δείγματος είναι άνδρες και το υπόλοιπο 50% γυναίκες

Φ ύλο

Π Αντρας
□ Γ υναίκα

> Το 7,5% του δείγματος είναι μικρότερο των 18 ετών, το 22,5% του
δείγματος είναι από 18 έως 25 ετών, το 16,3% του δείγματος αντιστοιχεί σε
ηλικίες από 25 έως 35 ετών, 16,3% αφορά άτομα τα οποία ανήκουν σε
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ηλικίες από 35 έως 45 ετών, άτομα 45 έως 55 ετών αντιστοιχούν σε
ποσοστό 18,8% και τέλος άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω καταλαμβάνουν
ποσοστό 18,8%.

> Όσον αφορά την μόρφωση των ερωτηθέντων καταλήξαμε στα εξής
συμπεράσματα: το 20% έχει απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 20
% έχει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 41,3% κατέχει πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 18,8 % αφορά κατόχους μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών.
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Μορφωτικό Επίπεδο

□ Α' Βάθμια Εκπαίδευση
□ Β' Βάθμια Εκπαίδευση
□ Γ Βάθμια Εκπαίδευση
□ Μεταπτυχιακό

> Από το σύνολο των ατόμων που ερωτήθηκαν το 52,5 % του δείγματος είναι
παντρεμένο, ενώ το 47,5% δηλώνει ανύπαντρο.

Οικογενειακή Κατάσταση

□ Έγγαμος
□ Άγαμος
52,50%
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> Στη συνέχεια μέσα από μια επιλογή τραπεζών, οι πελάτες καλεστήκαν να
απαντήσουν σε ποια τράπεζα εργάζονται και για πόσο χρονικό εργάζονται
στην συγκεκριμένη τράπεζα. Το 17,3% απάντησε ότι εργάζεται στην Εθνική
Τράπεζα, το 17,3% στην Εμπορική Τράπεζα, το 4,9% στην T- Bank, το 11,1
στην Τράπεζα Πειραιώς, Το 5,9% στην Αγροτική Τράπεζα Χανίων, το 9,9%
στην Τράπεζα Κύπρου, το 6,2% στην Eurobank EFG, το 6,2% στην
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και τέλος το 2,50%

στην Millennium

Bank. Επιπλέον, ένα ποσοστό 19,85 δήλωσε ότι συναλλάσετε κυρίως με την
Alpha bank.

Με ποιά τράπεζα συναλλάσσεστε κυρίως;
19,80%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Alpha Bank

Eμπορική
Tράπεζα

Tράπεζα
Κύπρου

Συνεταιριστική
Τράπεζα
Χανίων

Τ-Bank

> Το 63% δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος/η με την περιήγηση στο Σ ^ γ^ ,
ενώ το υπόλοιπο 37% ότι δεν είναι. (βλ. παρακάτω σχήμα)
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Είστε εξοικειωμένος/η με την περιήγηση στο Internet;

□ ΝΑΙ
□ ΌΧΙ

> Παρακάτω οι πελάτες ερωτήθηκαν εάν έχουν κάνει ποτέ συναλλαγή με
τράπεζα από το γραφείο ή το σπίτι. Το 64,2% λοιπόν, των πελατών έχουν
κάνει συναλλαγή με κάποια τράπεζα από το σπίτι ή το γραφείο, ενώ για το
υπόλοιπο 35,8% δεν έχει κάνει ποτέ κάποια παρόμοια συναλλαγή. (βλ.
παρακάτω σχήμα)

Έ χετε Κάνει Π οτέ συναλλαγή μ ε Τράπεζα Από Το Σπίτι Η Το Γραφείο;

□ Ναι
□ Όχι

> Στην ερώτηση: «ποιες από τις παρακάτω μορφές ηλεκτρονικής γνωρίζετε»,
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες
γίνονται άμεσα μέσω τραπέζης (ΑΤΜ) είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι
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περισσότεροι πελάτες) Η συγκεντρωτική επιλογή έλαβε το 45% των
απαντήσεων. Οι συναλλαγές ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω internet και
κινητού συγκέντρωσαν το 40% και 13,7% αντίστοιχα. Ενώ μόλις 1,3% των
πελατών γνωρίζει την ηλεκτρονική τραπεζική μέσω τηλεφώνου. Από αυτό
το αποτέλεσμα κατανοούμε ότι το web banking και η συναλλαγή μέσω
τηλεφώνου δεν αποτελούν ακόμη διαδεδομένο μέσο συναλλαγών. Σε
περίπτωση που οι τράπεζες επιθυμούν να προωθήσουν τους συγκεκριμένους
τρόπους συναλλαγών, θα πρέπει να επινοήσουν μεθόδους, οι οποίες θα
συμβάλλουν στην προώθηση αυτή. (βλ. παρακάτω σχήμα)

Π οιες από τις παρακάτω μορφ ές Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Γνωρίζετε;

□ ΑΤΜ
□ Internet Banking
□ Mobile Banking
□ Phone Banking

> Όσον αφορά την πληροφόρηση για το Ε- Banking καταλήξαμε στα εξής
συμπεράσματα: το 25,9 % αντλεί πληροφορίες σχετικά με το E-Banking από
διαφημίσεις, το 58% από την ίδια την τράπεζα, ενώ το 12,4%
πληροφορείται από φίλους.( βλ. παρακάτω σχήμα)
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Από Π ου Αντλείται Πληροφορίες Γ ια Το Ε-Banking

12,40%

3,70%

□ Διαφημίσεις
D Φίλους
D Τράπεζα
α Άλλο

> Στην ερώτηση αν παρέχει η τράπεζα με την οποία συνεργάζονται υπηρεσίες
e-banking μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι δεν ξέρει δηλαδή το 45% δεν έχει
πληροφορηθεί επαρκώς σχετικά με τις υπηρεσίες της τράπεζας. Υπάρχουν
βέβαια και το περίπου 35,7% των ερωτώμενων οι οποίοι γνωρίζουν τις
υπηρεσίες e-banking τις οποίες παρέχει η τράπεζα τους.. Ενώ το υπόλοιπο
20% απάντησε ότι η τράπεζα του δεν παρέχει υπηρεσίες e-banking.
Παρέχει η τράπεζα σας υπηρεσίες e-banking;

44,70%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

> Σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα το οποίο αφορά την προτίμηση των
μορφών ηλεκτρονικής τραπεζικής καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 3,5%
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προτιμά να συναλλάσσεται μέσω TV Banking, το 5,5 % μέσω Phone
Banking, το 13% μέσω Mobile Banking, το 38% μέσω ATM, ενώ το 40%
μέσω Internet Banking. (βλ. παρακάτω σχήμα)
Μ ορφές Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Μ ε Βάση Την Προτίμηση Σας

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
TV BANKING PHONE BANKING MOBILE BANKING ATM

INTERNET BANKING

> Όσον αφορά την μελλοντική χρήση κάποιας μορφής ηλεκτρονικής
τραπεζικής στο μέλλον οι ερωτώμενοι είναι σχεδόν μοιρασμένοι στις
απαντήσεις “ναι”, “όχι” και “δεν ξέρω”. Αρκετά μεγάλο ποσοστό των
πελατών, περίπου 28%%, είναι αρνητικό και επιφυλακτικό σχετικά με την
χρήση κάποιας μορφής ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το αποτέλεσμα αυτό θα
πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε τον λόγο που ένα μεγάλο ποσοστό
αρνείται ή δεν ξέρει αν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια μορφή
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στον
λάθος τρόπο προώθησης των μορφών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Σε
περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να παρθούν μέτρα ώστε να
αλλάξει αυτή η κατάσταση. (βλ. παρακάτω σχήμα)
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Θα Χρησιμοπ οιούσατε Κάπ οια Μορφή Η λεκτρονικής Τραπεζικής Στο Μέλλον;

33,00%
32,00%
31,00%
30,00%
29,00%
28,00%
27,00%
26,00%
25,00%
NAI

OXI

Δεν =έρω

> Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι όσον αφορά την συχνότητα
χρησιμοποίησης των ΑΤΜ, προέκυψε ότι οι περισσότεροι συναλλάσονατι
μέσω ΑΤΜ 1 με 5 φορές το μήνα σε ποσοστό 46,5 % και το μικρότερο
ποσοστό 7,5% δεν συναλλάσσεται ποτέ μέσω ΑΤΜ. (βλ. παρακάτω σχήμα)
Συχνότητα Χρησιμοποίησης Των ΑΤΜ

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Σχεδόν κάθε μέρα

1-5 φορές
το μήνα

1 φορά την Λιγότερο από
εβδομάδα
1 φορά το μήνα

Ποτέ

> Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτώμενους σχετικά με την συχνότητα
χρησιμοποίησης του Phone Banking. Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι
χρησιμοποιεί το Phone Banking λιγότερο από μια φορά το μήνα. Ενώ μόνο
- 121 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

το 2% το χρησιμοποιεί καθημερινά. Τα παρακάτω αποτελέσματα μας
βοηθούν να συμπεράνουμε ότι η υπηρεσία Phone Banking δεν είναι ακόμα
πολύ διαδεδομένη ως υπηρεσία e-banking (βλ. παρακάτω σχήμα)
Συχνότητα Χρησιμοπ οίησης Phone Banking

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

> Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτωμένων απάντησε ότι χρησιμοποιεί το
Internet Banking λιγότερο από 1 φορά το μήνα.. Σε σχέση όμως με το Phone
Banking μπορούμε να πούμε ότι το Internet Banking είναι αρκετά πιο
διαδεδομένο. (βλ. παρακάτω σχήμα).
Συχνότητα Χρήσης του Internet Banking

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Σχεδόν Κάθε
Μέρα

1 Φορά Την
Εβδομάδα

1-5 φορές
Το Μήνα
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> Στην ερώτηση: που αφορά την ασφάλεια σχετικά με τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές το 46,3% θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές διακινούνται
με ασφάλεια, το 13,7 θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλείς οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές, ενώ το 40% απάντησε ότι δεν γνωρίζει (βλ. παρακάτω σχήμα)
Πιστεύετε ότι έχουν τεθεί τα κατάλληλα μέτρα που προσφέρουν ένα
ασφαλές συναλλαγές ηλεκτρονικό περιβάλλον;
50,00%

46,30%

45,00%

40%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
13,70%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

ι ------------------------ ------------------------------------------------------------Γ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

> Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με την ανησυχία τους ως προς τα
προσωπικά τους δεδομένα κατά την διάρκεια της on-line συναλλαγής το
63% απάντησε ότι ανησυχεί, ενώ το 37% απάντησε πως όχι. Το αποτέλεσμα
αυτό μας υποδεικνύει την ανασφάλεια του κοινού ως προς την ηλεκτρονική
τραπεζική. (βλ. παρακάτω σχήμα)
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Ανησυχείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την διάρκεια της
On-line Συναλλαγής;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ

> Επιπρόσθετα ασκήθηκε η ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα μελλοντικών
συναλλαγών μέσω

^

μεγαλύτερο ποσοστό φάνηκε πρόθυμο να

συναλλαχθεί μελλοντικά μέσω

Το 23,5% απάντησε ότι είναι πάρα

πολύ πιθανή η μελλοντική αυτή συναλλαγή, το 18,5% απάντησε ότι είναι
πολύ πιθανή, το 22,2% απάντησε ότι είναι λίγο πιθανό και μόλις το 8,6%
απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ
ικανοποιητικά καθώς βλέπουμε ότι οι πελάτες της κάθε τράπεζας είναι
πρόθυμη να δοκιμάσουν να συναλλαχθούν με ένα διαφορετικό και πιο
εύκολο τρόπο από αυτόν που ήξεραν τα προηγούμενα χρόνια (βλ. παρακάτω
σχήμα)
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Μελλοντικά πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να κάνετε συναλλαγές με την
τράπεζα σας μέσω Intemet;

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Πάρα πολύ
πιθανό

Πιθανό

Αρκετά Πιθανό Λίγο Πιθανό

Καθόλου
Πιθανό

> Παρακάτω οι πελάτες κάθε τράπεζας ερωτήθηκαν σχετικά με τις υπηρεσίες
των ΑΤΜ που χρησιμοποιούν περισσότερο. Το 27,2% απάντησε ότι
χρησιμοποιεί το ΑΤΜ προκειμένου να μεταφέρει χρήματα από λογαριασμό
σε λογαριασμό, το μεγαλύτερο ποσοστό, ποσοστό δηλαδή που φτάνει στο
40,7% απάντησε ότι συχνότερα χρησιμοποιεί τα ΑΤΜ ώστε να κάνει
ανάληψη και κατάθεση μετρητών. Το 19,8% ενημερώνεται για το υπόλοιπο
του, ενώ το 1,2% ασχολείται με την αλλαγή του κωδικού PIN του, το 2,5%
με την εκτύπωση του υπολοίπου του και τέλος το 8,6% πληρώνει τους
λογαριασμούς του μέσω ΑΤΜ. (βλ. παρακάτω σχήμα)

Από τα ΑΤΜ ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείται περισσότερο και ποιες λιγότερο

45,00%
□ Ανάληψη/ Κατάθεση χρημάτων

40,00%
35,00%

□ Μεταφορά χρημάτων από
λογαριασμό σε λογαριασμό
□ Ενημέρωση Υπολοίπου

30,00%
25,00%

□ Πληρωμή Λογαριασμών

20,00%
15,00%

□ Εκτύπωση Υπολοίπου

10,00%
□ Αλλαγή κωδικού Pin

5,00%
0,00%
1
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> Μικρό ποσοστό ,9%, όσων ερωτήθηκαν απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν
το Internet Banking επειδή το θεωρούν πολύπλοκο, το 11,5% προτιμά να
επισκέπτεται την τράπεζα του και να συνναλασεται εκεί, το 21,5% το οποίο
αποτελεί και ανησυχητικό ποσοστό απάντησε ότι δεν εμπιστεύεται την
ασφάλεια των συναλλαγών της τράπεζας γι’ αυτό και δεν εμπιστεύεται την
ηλεκτρονική τραπεζική. Και τέλος το 22%δεν χρησιμοποιεί τραπεζική λόγω
της έλλειψης ενημέρωση και μη χρήσης των νέων τεχνολογιών. Το ποσοστό
των πελατών το οποίο δεν εμπιστεύεται την ηλεκτρονική τραπεζική για
λόγους ασφαλείας είναι αρκετά μεγάλο για τον λόγο αυτό η κάθε τράπεζα
θα πρέπει να φροντίσει να καθησυχάσει και να ενημερώσει καλύτερα τους
πελάτες της σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών
προκειμένου να μην υπάρχει τόση ανασφάλεια. (βλ. παρακάτω σχήμα)

Λόγοι μη χρησιμοποίησης Internet Banking

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Το θεωρώ Προτιμώ να Έλλειψη
Δεν είμαι
Άλλο
πολύπλοκο επισκέπτομαι εμπιστοσύνης καλός
την τράπεζα ως προς την χρήστης νέων
μου
ασφάλεια των τεχνολογιών
________________________ συναλλαγών________________

> Σε μια από τα ερωτήσεις ζητήθηκε από τους πελάτες των τραπεζών να
απαντήσουν σχετικά με τα κίνητρα που θα τους ωθούσαν προκειμένου να
χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική τραπεζική. Τα κίνητρα λοιπόν

που

έχουν την μεγαλύτερη ισχύ είναι η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης, η
εξοικονόμηση χρόνου καθώς και η ευκολία των διαδικασιών (βλ. παρακάτω
σχήμα)
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Κίνητρα Χρησιμοποίησης E-Banking

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Δυνατότητα 24ωρης
Εξυπηρέτησης

>

Ευκολία
Διαδικασιών

Περιορισμός Χαμηλότερο
Μετακινήσεων
Κόστος

Εξοικονόμηση
Χρόνου

Όλα Τα
Παραπάνω

Από τους πελάτες των τραπεζών οι οποίοι ερωτήθηκαν ποια υπηρεσία
Internet Banking χρησιμοποιούν συχνότερα το μεγαλύτερο ποσοστό
απάντησε ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία Internet Banking προκειμένου να
μεταφέρει χρήματα σε άλλους λογαριασμούς αλλά και για να πληρώσεις
πιστωτικές κάρτες και λογαριασμούς ΔΕΚΟ και Δημοσίου (βλ. παρακάτω
σχήμα).
Ποιά Υπηρεσία Internet Banking Χρησιμοποιείται Συχνότερα

Καρτών

Άλλους Λογ/μους

> Η πλειονότητα των πελατών απάντησε ότι αυτό που την έλκει ώστε να
χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο ιστοχώρο της τράπεζας είναι η ευκολία
αναζήτησης πληροφοριών καθώς και η ταχύτητα φόρτωσης των γραφικών.
Αυτό που φάνηκε να μην απασχολεί και σε μεγάλο βαθμό τους πελάτες της
κάθε τράπεζας είναι η καλαισθησία της οθόνης και ο καινοτόμος
σχεδιασμός (βλ. παρακάτω σχήμα).
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Λόγοι Ικανοποίησης Ως Προς Τον Ιστοχώρο Της Τράπεζας Που Χρησιμοποιείται

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Καλαισθησία
Οθόνης

Καινοτόμο
Σχεδιασμό

Ευχρηστία Ταχύτητα Φορτώματος ΕυΚολία Σε Αναζήτηση
Μενού
Γραφικών
Πληροφοριών

> Απ’ ότι φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα οι περισσότεροι από τους
πελάτες των τραπεζών είναι ικανοποιημένοι από την επάρκεια των
πληροφοριών που τους παρέχουν οι τράπεζες όσον αφορά το τραπεζικό τους
Web. Μεγάλο ποσοστό θεωρεί τις πληροφορίες που τους παρέχονται
κατανοητές και αξιόπιστες. Ενώ αρκετά μικρό είναι το ποσοστό που
απάντησε ότι οι πληροφορίες που τους παρέχονται είναι πρόσφατα
ενημερωμένες. Αυτό πιθανόν μας δείχνει ότι οι πελάτες δεν είναι
ικανοποιημένοι σχετικά με την ενημέρωση των πληροφοριών που δέχονται
(βλ. παρακάτω σχήμα).

Πως Εκτιμάτε Τις Πληροφορίες Στο Τραπεζικό Σας Web

50%
45%
40%
35%
30%

23%

25%
20%
15%
10%
5%

0%
Πρόσφατα
Ενημερωμένες

Αξιόπιστες
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> Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
των ερωτηθέντων είναι πρόθυμη να συνεργαστούν με μια τράπεζα η οποία
θα δραστηριοποιούνταν εξ’ ολοκλήρου στο Μ ^ η ^ . Το ποσοστό αυτό είναι
πολύ ικανοποιητικό καθώς αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι πελάτες των
τραπεζών

θα

έδειχναν

εμπιστοσύνη

σε

μια

τέτοια

συνεργασία.

(βλ. παρακάτω σχήμα)

Θα συνεργαζόσασταν με μια τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται εξ’ ολοκλήρου στο
ΙπΙ θγπθΙ χωρίς φυσική παρουσία;
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6.4.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Στην συνέχεια ακολουθεί έλεγχος ο οποίος αναφέρεται στην συσχέτιση των
μεταβλητών. Στην στατιστική με τον όρο γραμμική συσχέτιση εννοούμε τον τρόπο με
τον οποίο δύο συνεχείς μεταβλητές συμμεταβάλλονται. Ο τρόπος όμως της
συμμεταβολής αυτής δεν είναι τυχαίος, αλλά είναι ο γραμμικός τρόπος συμμεταβολής
των μεταβλητών Χ και Υ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές συνδέονται ε τη σχέση
Υ=α+βΧ.

Η ένταση της σχέση των δύο συνεχών μεταβλητών Χ και Υ μετριέται με τον
συντελεστή του Pearson

και συμβολίζεται με r. Σύμφωνα με τον Cohen αν ο

συντελεστής r έχει τιμές, r= ± 0,50 τότε η συσχέτιση θεωρείται ισχυρή, ενώ αν r= ±
0,30 η συσχέτιση θεωρείται μέτρια. Τέλος, αν , r= ± 0,10, τότε η συσχέτιση θεωρείται
ασθενής.

Επίσης, ο δείκτης r λαμβάνει πάντα πριν από την τιμή του και ένα πρόσημο, το οποίο
έχει μια φυσική σημασία και αποκαλύπτει τη λεγόμενη κατεύθυνση της συσχέτισης.
Αν το πρόσημο αυτό είναι θετικό τότε κάνουμε λόγο για θετική κατεύθυνση της
συσχέτισης, ενώ αντίθετα εάν το πρόσημο είναι αρνητικό, η κατεύθυνση της
συσχέτισης είναι αρνητική.

Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συντελεστής συσχέτισης (Pearson) είναι ένα
αριθμητικό μέτρο ή δείκτης του βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο συνόλων τιμών.
Κυμαίνεται σε μέγεθος από +1.00 μέχρι -1.00 περνώντας και από το 0.00.

Η τιμή -1 δείχνει τέλεια αρνητική συσχέτιση δηλαδή όταν οι τιμές μιας μεταβλητής
αυξάνονται, μειώνονται της άλλης και επιπλέον σημαίνει ότι τα σημεία σε ένα
διάγραμμα διασποράς προσαρμόζονται απόλυτα σε μια ευθεία γραμμή όπως εκείνη
του σχήματος 1. Ενώ, η τιμή +1 δείχνει τέλεια θετική συσχέτιση δηλαδή όταν οι τιμές
μιας μεταβλητής αυξάνονται , αυξάνονται και της άλλης και τα σημεία σε ένα
διάγραμμα διασποράς προσαρμόζονται απόλυτα πάνω σε μια ευθεία γραμμή όπως
εκείνη στο σχήμα 2.
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Όταν ο συντελεστής είναι 1 υποδηλώνει μια

τέλεια συσχέτιση μεταξύ των 2

μεταβλητών, όταν ο συντελεστής είναι 0 δηλώνει 2 πράγματα: ή ότι τα σημεία στο
διάγραμμα διασποράς είναι κατανεμημένα στην τύχη ή ότι είναι κατά τέτοιο τρόπο
διατεταγμένα, ώστε να πλησιάζουν κάποια καμπύλη. Ενώ, όταν ο συντελεστής είναι
+-5 σημαίνει ότι υπάρχει μια μέτρια συσχέτιση.

ΣΧΗΜΑ 3
160 η
140 ■
120
100 ■
80
60
40
20
0
0

20

40

60
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6.4.2 CORRELATIONS-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Βάση του παραπάνω δίπλευρου ελέγχου η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της
συνεργασίας με συγκεκριμένη τράπεζα παρουσιάζει μια μέτρια θετική συσχέτιση
(0.476) (βλ. πίνακα 1)

Πίνακας^ 1

ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΤΕ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Pearson

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΤΕ

Correlation

ΚΥΡΙΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ

1

,081

ΚΥΡΙΩΝ

,476

Sig. (2
tailed)

N= σύνολο

ΗΛΙΚΙΑ

Pearson

80

80

-,081

1

Correlation

,476

Sig. (2
tailed)

80

N= σύνολο

80

Από ότι φαίνεται οι λόγοι χρησιμοποίησης του Internet Banking επηρεάζεται
ελάχιστα (0,074) από το φύλο του ερωτώμενου. (βλ. πίνακα 2
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Πίνακας 2

ΛΟΓΟΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΛΟΓΟΙ

Pearson

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Correlation

INTERNET BANKING

ΦΥΛΟ

1

-,201

INTERNET BANKING
,074

Sig. (2-tailed)

^σύνολο

ΦΥΛΟ

Pearson

80

80

-,201

1

Correlation

Sig. (2-tailed)

,074

80

^σύνολο

80

Ανάμεσα συχνότητα χρησιμοποίησης των ΑΤΜ και στις υπηρεσίες χρησιμοποίησης
των Ατμ υπάρχει μια αρκετά καλή θετική συσχέτιση(0,6#7) , γεγονός που
αποδεικνύει ότι ανάλογα με την συχνότητα που χρησιμοποιούν το ΑΤΜ
χρησιμοποιούν και τις ανάλογες υπηρεσίες. (βλ. πίνακα 3)
Πίνακας. 3
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Pearson Correlation

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΣ ΑΤΜ

ΑΤΜ

1

,046
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ΑΤΜ
,687

Sig. (2-tailed)

N= σύνολο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΜ

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N= σύνολο

80

80

,046

1

,687

80

80

Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία με ποιες υπηρεσίες Internet Banking
συναλλάσσονται οι πελάτες καθώς ο δείκτης είναι 0.736 (τιμή που προσεγγίζει

το

+1 της τέλειας συσχέτισης). (βλ. πίνακα 4)
Πίνακας. 4

ME ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET
BANKING ΣΥΝΑΛΑΣΕΣΤΕ

ME ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET

Pearson Correlation

1

ΗΛΙΚΙΑ

,038

BANKING ΣΥΝΑΛΑΣΕΣΤΕ
,736

Sig. (2-tailed)

N= σύνολο

ΗΛΙΚΙΑ

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N= σύνολo

- 134 -

80

,038

80

1

,736
80

80

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

Η τράπεζα που συναλλάσσονται οι ερωτώμενοι επηρεάζει ελάχιστα την ανησυχία
τους σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την διάρκεια της On-line
συναλλαγής (0,318) (βλ. πίνακα 5)
Πίνακας. 5
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΕ ΠΟΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΤ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ON

Ε ΚΥΡΙΩΣ

LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΤΕ

Pearson

ΚΥΡΙΩΣ

Correlation

1

,116

,318

Sig. (2-tailed)

^σύνολο

76

76

,116

1

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Pearson

ΔΕΔ ΟΜΕΝΑ ΚΑ ΤΑ

Correlation

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ON-LINE
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
,318

Sig. (2-tailed)

76

^σύνολο
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Πίνακας. 6

ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

E-BANKING

E-BANKING

1

,046

Pearson
Correlation

ΚΙΝΗΤΡΑ

Sig. (2-tailed)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

,687

N

80

80

Pearson

,046

1

Correlation
Sig. (2-tailed)

,687

N

80

80

Τα κίνητρα χρήσης του E-Banking επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό (0,687) τις
υπηρεσίες e-banking που χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι (βλ. πίνακα 6).

Πίνακας. 7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ε-BANKING
ΗΛΙΚΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ε-BANKING

Pearson

1

,038

Correlation
Sig. (2-tailed)

ΗΛΙΚΙΑ

,736

N

80

80

Pearson

,038

1

Correlation
Sig. (2-tailed)

,736

N

80
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Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι φαίνεται
ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία των πελατών κάθε τράπεζας και
γι’ αυτό τον λόγο η συσχέτιση φτάνει το 0,736. (βλ. πίνακα 7)

Πίνακας' 8

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ε-BANKING

1

,049

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Pearson
Correlation

Sig. (2-tailed)

,669

N

80

80

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε-

Pearson

BANKING

Correlation

,049

Sig. (2-tailed)

,669

N

80

80

Από τον παραπάνω πίνακα αντιλαμβανόμαστε ότι η τράπεζα με την οποία
συναλλάσσετε ο κάθε πελάτης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό (0,669) τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής τραπεζικής που χρησιμοποιεί ο κάθε πελάτης. (βλ. πίνακα 8)

Πίνακας. 9

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ

PHONE BANKING

1

,035

Pearson
ΦΥΛΟ

Correlation
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,754

Sig. (2-tailed)
81

81

,035

1

N

Pearson
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Correlation

ΧΡΗΣΗΣ
PHONE BANKING

Sig. (2-tailed)

,754

81

N

81

Από τον πίνακα 9 βλέπουμε ότι το φύλο του κάθε ερωτώμενου επηρεάζει σε αρκετά
μεγάλο βαθμό (0,754) την συχνότητα συναλλαγών τους μέσω Phone Banking. (βλ.
παραπάνω πίνακα)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔ ΟΜΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

Η ηλεκτρονική τραπεζική γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια συνεχή ανάπτυξη. Οι
τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πραγματοποιούν χωρίς τη
φυσική παρουσία τους στην τράπεζα αλλά από απόσταση (από το τηλέφωνο, την
οθόνη του υπολογιστή τους, κλπ.) μια σειρά από παραδοσιακές συναλλαγές
(καταθέσεις, αναλήψεις κ.α). Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτες,
να μειώσουν το κόστος, τις «ουρές» στα ταμεία αλλά και να χρησιμοποιούν το
προσωπικό τους, του οποίου

αριθμός φυσικά θα περιοριστεί, σε πιο δυναμικές

δραστηριότητες (πωλήσεις κλπ.)

Από την άλλη, οι πελάτες- χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής ωφελούνται επίσης,
διότι έχουν 24ωρη εξυπηρέτηση εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Επιπροσθέτως,
τους δίνεται η δυνατότητα να βλέπουν την πλήρη εικόνα της σχέσης που διατηρούν
με την τράπεζα τους έχοντας τον πλήρη έλεγχο όλων των συναλλαγών τους αλλά και
να ενημερώνονται για όλα τα τραπεζικά προϊόντα-υπηρεσίες από το σπίτι ή το
γραφείο τους.

Οι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το e-banking είναι η δυσκολία
διαπίστωσης αν η εντολή που δίδεται για τη μεταφορά χρημάτων πράγματι
προέρχεται από τον υποτιθέμενο πελάτη, η δυσλειτουργία σε κάποιες περιπτώσεις
του συστήματος λειτουργίας, ο κίνδυνος πρόσβασης τρίτων σε εμπιστεύτηκες
πληροφορίες επιχειρήσεων ή ιδιωτών αλλά και ανασφάλεια που αισθάνονται οι
χρήστες τόσο ως προς τις συναλλαγές όσο και ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι προοπτικές για περαιτέρω επέκταση του e-banking τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς είναι καλές. Θα παίξουν ρόλο όμως εδώ τόσο ο
εμπλουτισμός του με νέες υπηρεσίες, όσο και η «εκπαίδευση-εξοικείωση» νέων
πελατών-χρη στών.
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Από την μελέτη των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων προκύπτουν τα εξής:

-I- Ένας μεγάλος αριθμός των ερωτηθέντων (63%) είναι εξοικειωμένοι με
την περιήγηση στο ΙηΙΟΓη^.Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είχαν τουλάχιστο
πρόβλημα χειρισμών, ώστε να γίνουν χρήστες του e-banking.

4- Το 64,2% των ερωτηθέντων έχει κάνει συναλλαγή με την τράπεζα τους
από το σπίτι ή από το γραφείο. Το ποσοστό θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί πολύ ικανοποιητικό αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι
πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία εξυπηρέτησης, μη εδραιωμένης ακόμη
στην συνείδηση των καταναλωτών-πελατών. Πρόκειται για πελάτες
οπωσδήποτε περισσότερο δεκτικούς στην υιοθέτηση νέων μορφών
συναλλαγών με τις τράπεζες.

4- Το 46,7% των ερωτηθέντων γνωρίζουν τα ATMs . Αυτό θεωρείται φυσικό
διότι η συγκεκριμένη τραπεζική υπηρεσία είναι απλή, γρήγορη και
λειτουργεί και σε πολλά σημεία εκτός τραπεζών. Το ποσοστό όμως των
ερωτηθέντων που γνωρίζει το internet banking (38,7%) δείχνει ότι η
υπηρεσία αυτή είναι σε μέτριο επίπεδο γνωστή στους καταναλωτές
παρόλο που δεν διαφημίζεται από τις τράπεζες. Πολύ μικρός είναι ο
αριθμός των πελατών που γνωρίζουν το Mobile Banking (13,3%) και το
Phone Banking (1,3%).

4- Μόνο το 58% των ερωτηθέντων έχει μάθει για τις υπηρεσίες τις
ηλεκτρονικής τραπεζικής από τις ίδιες τις τράπεζες, γεγονός που
αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης.

4- Το 45% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζουν αν η τράπεζα τους διαθέτει
υπηρεσίες Internet Banking. Προφανώς πρόκειται γι’ αυτούς που δεν
γνωρίζουν τι είναι το internet banking.

4- Το 40% των ερωτηθέντων δηλώνουν ως πρώτη τους επιλογή το Internet
Banking. Αμέσως μετά ακολουθούν τα ATMs με ποσοστό 38%, ενώ πολύ
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χαμηλά σε προτίμηση ποσοστά είναι το mobile banking με 13%, to phone
banking με 5,5% και τέλος το TV banking με 3,5%.

-I- Το 33,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ναι σε μια μελλοντική χρήση
κάποιας μορφής ηλεκτρονικής τραπεζικής.

-I- Το 46,5% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί τα ATMs 1-5 φορές το μήνα,
19% 1 φορά το μήνα, 12% λιγότερο από 1 φορά το μήνα, 14% σχεδόν
κάθε μέρα και 7,5% ποτέ.

-I- Το 19% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το internet banking 1-5 φορές το
μήνα, 8,8% 1 φορά την εβδομάδα, 43% λιγότερο από 1 φορά το μήνα, 8%
σχεδόν κάθε μέρα και 21% ποτέ.

-I- Το 19% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το phone banking 1-5 φορές το
μήνα, 7% 1 φορά την εβδομάδα, 52% λιγότερο από 1 φορά το μήνα, 2%
σχεδόν κάθε μέρα και 20% ποτέ.

-I- Το 46,3% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι έχουν τεθεί τα κατάλληλα
μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών, αλλά και το 40% δεν το
πιστεύουν , ενώ το 13,7% έχουν αμφιβολίες. Τα ποσοστά αυτά
αποδεικνύουν το φόβο από τη μεριά των πελατών των τραπεζών όσον
αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών τους.

-I- Μικρό ποσοστό 9%, όσων ερωτήθηκαν απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν
το Internet Banking επειδή το θεωρούν πολύπλοκο, το 11,5% προτιμά να
επισκέπτεται την τράπεζα του και να συνναλασεται εκεί, το 21,5% το
οποίο αποτελεί και ανησυχητικό ποσοστό απάντησε ότι δεν εμπιστεύεται
την ασφάλεια των συναλλαγών της τράπεζας γι’ αυτό και δεν
εμπιστεύεται την ηλεκτρονική τραπεζική. Και τέλος το 22%δεν
χρησιμοποιεί τραπεζική λόγω της έλλειψης ενημέρωση και μη χρήσης των
νέων τεχνολογιών.

- 141 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

-I- Σε μια από τα ερωτήσεις ζητήθηκε από τους πελάτες των τραπεζών να
απαντήσουν σχετικά με τα κίνητρα που θα τους ωθούσαν προκειμένου να
χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική τραπεζική. Τα κίνητρα λοιπόν που
έχουν την μεγαλύτερη ισχύ είναι η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης με
ποσοστό 24,9%, η εξοικονόμηση χρόνου 23,8% καθώς και η ευκολία των
διαδικασιών

με ποσοστό

19,8%.

Ενώ

με χαμηλότερα ποσοστά

ακολουθούν ο περιορισμός των μετακινήσεων 16,2% και το χαμηλότερο
κόστος 7,1%.

-I- Το 27,2% των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποιεί το ΑΤΜ
προκειμένου να μεταφέρει χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό, το
μεγαλύτερο ποσοστό, ποσοστό δηλαδή που φτάνει στο 40,7% απάντησε
ότι συχνότερα χρησιμοποιεί τα ΑΤΜ ώστε να κάνει ανάληψη και
κατάθεση μετρητών. Το 19,8% ενημερώνεται για το υπόλοιπο του, ενώ το
1,2% ασχολείται με την αλλαγή του κωδικού PIN του, το 2,5% με την
εκτύπωση του υπολοίπου του και τέλος το 8,6% πληρώνει τους
λογαριασμούς του μέσω ΑΤΜ.

-I- Από τους πελάτες των τραπεζών οι οποίοι ερωτήθηκαν ποια υπηρεσία
Internet Banking χρησιμοποιούν συχνότερα το μεγαλύτερο ποσοστό
απάντησε ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία Internet Banking προκειμένου να
μεταφέρει χρήματα σε άλλους λογαριασμούς με ποσοστό 49,5% αλλά και
για να πληρώσεις πιστωτικές κάρτες 20% και λογαριασμούς ΔΕΚΟ και
Δημοσίου 19,5%. Ενώ αρκετά μικρότερο είναι το ποσοστό που απάντησε
ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία Internet Banking προκειμένου να
ενημερωθεί για το υπόλοιπο του σε ποσοστό 9%, να ενημερωθεί σχετικά
με τις τιμές των μετοχών 1% και να ασχοληθεί με χρηματιστηριακές
συναλλαγές.

4- Όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών των τραπεζών σχετικά με την
επάρκεια των πληροφοριών που τους παρέχουν οι τράπεζες όσον αφορά
το τραπεζικό τους Web. Μεγάλο ποσοστό θεωρεί τις πληροφορίες που
τους παρέχονται κατανοητές 23% και αξιόπιστες 20%. Ενώ αρκετά μικρό
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είναι το ποσοστό που απάντησε ότι οι πληροφορίες που τους παρέχονται
είναι πρόσφατα ενημερωμένες 8%. Αυτό πιθανόν μας δείχνει ότι οι
πελάτες δεν είναι ικανοποιημένοι σχετικά με την ενημέρωση των
πληροφοριών που δέχονται.

-I- Το μεγαλύτερο ποσοστό των
συνεργαστούν

ερωτηθέντων 58% είναι πρόθυμο να

με μια τράπεζα η οποία θα δραστηριοποιούνταν εξ’

ολοκλήρου στο Internet. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό
καθώς αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι πελάτες των τραπεζών θα έδειχναν
εμπιστοσύνη σε μια τέτοια συνεργασία.

Σαν γενικά συμπεράσματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής:

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι εξοικειωμένοι με την περιήγηση στο
Internet , άρα θα μπορούσαν να γίνουν με σχετική ευκολία χρήστες του E-Banking
και ειδικότερα του Internet Banking. Επίσης ένα όχι ιδιαίτερο μεγάλο αλλά
αξιοσημείωτο ποσοστό των

ερωτηθέντων έχει πραγματοποιήσει τραπεζικές

συναλλαγές από το γραφείο ή το σπίτι πράγμα που σημαίνει ότι είναι δεκτικοί σε
νέους τρόπους συναλλαγών.

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων γνωρίζει τα ATMs

τα οποία

χρησιμοποιούν με ευκολία ενώ γνωρίζουν πολύ λιγότερο, χρησιμοποιούν και έχουν
χαμηλότερες προτιμήσεις για τα υπόλοιπα προϊόντα του e-banking και αυτό σε
μεγάλο βαθμό οφείλεται ότι δεν γίνεται επαρκής ενημέρωση από την πλευρά των
τραπεζών. Μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε ότι πρόκειται να
χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία της ηλεκτρονικής τραπεζικής στο μέλλον. Από την
άλλη πλευρά ένα μεγάλο ποσοστό 40% εκφράζει επιφυλάξεις για το πόσο ασφαλείς
είναι οι συναλλαγές τους και τα προσωπικά τους δεδομένα.

Σε ότι τώρα αφορά τους χρήστες του Internet Banking αυτοί φαίνεται να είναι
ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και μάλιστα ένα μεγάλο
ποσοστό δηλώνει ότι θα συνεργαζόταν με μια τράπεζα η οποία θα δραστηριοποιείται
εξ’ ολοκλήρου στο Internet,χωρίς καμία φυσική παρουσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΗ

Γενικές εκτιμήσεις και προτάσεις για το μέλλον του e-banking:
Το μέλλον του e-Banking, αλλά και των εναλλακτικών καναλιών στο σύνολό τους,
είναι η πλήρης ενσωμάτωσή τους με την έννοια της τραπεζικής εξυπηρέτησης. Όπως
ακριβώς η κάρτα ανάληψης θεωρείται σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης
τράπεζας - πελάτη, έτσι αναμένεται να συμβεί και με το e-Banking. Μπορεί αυτή τη
στιγμή κάθε κανάλι διανομής να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, λειτουργώντας
συμπληρωματικά, με την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας όμως όλα αυτά τα
διαφορετικά δίκτυα εξυπηρέτησης στη συνείδηση του καταναλωτή θα γίνουν ένα και
θα λειτουργούν ως μια ενιαία οντότητα. Για να συμβεί αυτό πρέπει να συνεχίσουν να
ωριμάζουν οι τεχνολογίες και να εξοικειώνεται το κοινό με τη χρήση τους. Όσο η
διείσδυση του Internet θα αυξάνεται και οι τεχνολογίες των διαφορετικών μέσων
συναλλαγών θα συγκλίνουν, τόσο οι χρήστες θα εξοικειώνονται με τις εφαρμογές
τους, μεταξύ των οποίων είναι και η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η εμφάνιση
των πρώτων κινητών τηλεφώνων που λειτουργούν σαν μικροί υπολογιστές, τα PDA
που συνδέονται πλέον ασύρματα στο Internet και τα πρώτα ΑΤΜ που χρησιμοποιούν
περιβάλλον Internet, είναι η έμπρακτη απόδειξη της σύγκλισης των μέσων. Είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό επίσης ότι η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική
αγορά, και δη του e- Banking, ακολουθεί μια συνεχώς αυξανόμενη πορεία, γεγονός
άμεσα συνυφασμένο με την ταχέως αυξητική πορεία χρήσης του Internet.
Παρατηρώντας την εξέλιξη των χρηστών e-Banking σε βάθος χρόνου, αποδεικνύεται
πως το εναλλακτικό κανάλι κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη τους, καθώς κάνουν
όλο και περισσότερες συναλλαγές μέσα από αυτό και αρχίζουν να το θεωρούν πλέον,
απαραίτητο μέρος της τραπεζικής σχέσης. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τρεις
βασικές περιόδους για την εξέλιξη του e-Banking: [47]

1. Μεγαλύτερη μετακίνηση των συναλλαγών ρουτίνας προς το e-Banking. Ο
στόχος είναι να αυξηθεί η διείσδυση του δικτύου αυτού στους πελάτες, ώστε να
αποκτήσει κυριολεκτικά κρίσιμη μάζα, φθάνοντας τουλάχιστον το 35% των πελατών
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της τράπεζας και διεκπεραιώνοντας το 40% των συναλλαγών. Τα χαρακτηριστικά της
περιόδου είναι:

> εντατική εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραμμής, ώστε να μπορεί το
προσωπικό αυτό να προωθεί το e-Banking στους κατάλληλους πελάτες.

> σε αυτή την περίοδο δεν αναμένεται η προσθήκη πολλών νέων συναλλαγών στο
e-Banking, αλλά η συνεχής προσπάθεια για αύξηση της χρήσης των υπαρχουσών
υπηρεσιών.

> ανασχεδιασμός της χρηστικότητας και της λειτουργικότητας των
δικτυακών τόπων του e-Banking.

3. Συμβολή στον μετασχηματισμό των καταστημάτων. Το κατάλληλο κανάλι για
τον κατάλληλο χρήστη. Ένα σημείο αναφοράς για τις τράπεζες θα είναι όταν οι on
line συναλλαγές ξεπεράσουν τις συναλλαγές στα καταστήματα. Αυτό εκτός του ότι
θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία τους, θα επιταχύνει τη διαμόρφωση τριών
τύπων καταστημάτων: τα συμβουλευτικά κέντρα (80% συμβουλευτική πώληση, 20%
συναλλαγές), τα καταστήματα εξυπηρέτησης (50% συμβουλευτική πώληση, 50%
συναλλαγές) και τα αυτόματα κέντρα συναλλαγών (5% συμβουλευτική πώληση, 95%
συναλλαγές). Το αποτέλεσμα θα είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και η ενίσχυση των
σχέσεων με τους πελάτες με ακόμη μικρότερο κόστος. Τα χαρακτηριστικά της
περιόδου είναι:

> εξάπλωση της Web τεχνολογίας, η οποία θα καταστεί η κυρίαρχη τεχνολογία για
κάθε σημείο (τερματικό) εξυπηρέτησης καθώς και η τεχνολογία που θα μπορεί να
ολοκληρώνει αποτελεσματικά τις νέες με τις παραδοσιακές εφαρμογές. Νέα
συστήματα CRM θα κάνουν την εμφάνισή τους.

3. Η ενσωμάτωση της ανθρώπινης αίσθησης στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.
Μετά από την ολοκλήρωση των προηγούμενων περιόδων η τράπεζα θα πετύχει τη
σημαντική μείωση του κόστους των συναλλαγών καθώς και την ενίσχυση των
σχέσεων με τους πελάτες της.
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Η στρατηγική της θα στραφεί στο να προσδώσει στο e-Banking όλα εκείνα τα
γνωρίσματα

που

αποτελούν

σημαντικά

χαρακτηριστικά

της

ανθρώπινης

εξυπηρέτησης. Τα κυριότερα θα είναι:

> προδραστικές υπηρεσίες, με στόχο την ενημέρωση του πελάτη για ό,τι αφορά το
σύνολο της τραπεζικής του σχέσης.

> προσωποποιημένες συμβουλευτικές και ευέλικτες πληροφορίες. Κάθε επίσκεψη
στο e-Banking της τράπεζας θα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για συμβουλευτική
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για τον συγκεκριμένο πελάτη.

>

ο πελάτης θα έχει τον πρώτο ρόλο. Θα ενισχυθεί σημαντικά η διαδραστικότητα
μεταξύ πελάτη και τράπεζας, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να σχεδιάζει και να
προβάλλει on-line τις ανάγκες του και στη συνέχεια η τράπεζα να του υποβάλλει,
επίσης on-line, την κατάλληλη προσφορά.

Οι νέες τεχνολογίες πλέον, δίνουν στις τράπεζες τη δυνατότητα να παρακολουθούν
τις προτιμήσεις των πελατών, ώστε να έχουν λεπτομερή εικόνα του είδους των
υπηρεσιών που ενδιαφέρει κάθε πελάτη, καθώς και των τάσεων της αγοράς. Σε
αντίθεση με άλλα τραπεζικά προϊόντα ή υπηρεσίες, η στροφή των τραπεζών στο
Διαδίκτυο δεν γίνεται για να προσελκύσουν νέους πελάτες μόνο, αλλά για να
κρατήσουν αυτούς που ήδη έχουν. Παράλληλα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους
πελάτες

τους

να

εκτελούν

βασικές

συναλλαγές

εκτός

καταστήματος,

απελευθερώνονται τα τραπεζικά καταστήματα, τα οποία σταδιακά εξελίσσονται σε
συμβουλευτικά κέντρα. Έτσι, το μοντέλο του προσωπικού τραπεζίτη που καθιέρωσαν
πολλές αμερικανικές και βρετανικές τράπεζες στις αρχές της δεκαετίας του 1980,
μεταλλάσσεται. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι θα πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένοι, με
έμφαση στην προώθηση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως τα επενδυτικά
και αποταμιευτικά προγράμματα.
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει επίσης μια τάση προς τη
διασταύρωση

υπηρεσιών

μέσα

από

τις

αναμενόμενες

συνεργασίες

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων με άλλες επιχειρήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, οι
τράπεζες στο μέλλον μπορεί να είναι κανάλι διάθεσης προϊόντων, όπως οι ασφάλειες.
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Αν και είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το Intemet και την εξέλιξή του,
μακροπρόθεσμα, υπάρχουν ωστόσο κάποιοι παράγοντες οι οποίοι αναμένεται να
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο πολλοί πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών
πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους.

Οι περισσότεροι πελάτες θα είναι ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής και ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό θα γνωρίσει την ευκολία που τους
προσφέρουν, οπότε και θα κάνει χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών. Επίσης θα
επικρατεί μεγαλύτερη διαφάνεια αφού οι πελάτες θα γνωρίζουν τα προϊόντα κάθε
τράπεζας χωρίς να χρειάζεται να την επισκέπτονται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την
πίεση στο περιθώριο κέρδους των προϊόντων, οπότε οι τράπεζες για να συσφίξουν τις
πελατειακές τους σχέσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση.
Η στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες για να διατηρήσουν
και να αναπτύξουν την πελατεία τους είναι αυτή που συνδυάζει τη σωστή αναλογία
μεταξύ φυσικής και εικονικής παρουσίας. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πελάτες
που διατηρούν μια σχέση εμπιστοσύνης με την τράπεζά τους θα παραμείνουν πιστοί
σε αυτή, αν τους προσφέρει όλα τα εναλλακτικά κανάλια, ηλεκτρονικά και φυσικά. Η
ανθρώπινη επαφή, εξ άλλου, δεν αντικαθίσταται με ηλεκτρονικά μέσα. Πολλές είναι
οι αλλαγές στον τραπεζικό χώρο που θα λάβουν χώρα τα επόμενα χρόνια. Οι πελάτες
θα έχουν περισσότερες επιλογές στον τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους
και θα αναζητούν διαρκώς πιο εύκολους και προσιτούς τρόπους για τη διαχείριση των
οικονομικών τους. Επομένως οι τράπεζες θα πρέπει να στραφούν και να
κατανοήσουν τις ανάγκες του κάθε πελάτη προσωπικά και να τις καλύπτουν όταν
αυτός το απαιτεί.

Το τραπεζικό κατάστημα σήμερα εξακολουθεί να κατέχει την κορυφαία θέση ως
σημείο αναφοράς και διασύνδεσης με τον καταναλωτή, παραμένοντας πάντα ο κύριος
εκπρόσωπος μιας τράπεζας και ο κύριος διανομέας των προϊόντων και υπηρεσιών
της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα εναλλακτικά δίκτυα εγκαταλείπονται. Τη στιγμή
λοιπόν που οι τράπεζες επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του καταστήματος,
ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζουν και τον ρόλο του κάθε δικτύου. H αρμονική
συνύπαρξη και συμπληρωματικότατα των διαφορετικών καναλιών, όχι μόνο
εξυπηρετεί αποτελεσματικά τον στόχο της μείωσης του κόστους, αλλά εξυπηρετεί και
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πολύ πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες του πελάτη προσφέροντας αυξημένο επίπεδο
υπηρεσιών. Στη νέα προσέγγιση των τραπεζικών δικτύων τα καταστήματα θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως σημεία πώλησης και λιγότερο ως σημεία
συναλλαγών.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται, πρώτον, να αποσυμφορηθεί το κατάστημα από
βασικές καθημερινές συναλλαγές, όπως αναλήψεις και ενημέρωση για υπόλοιπα
λογαριασμών, οδηγώντας τες στο κανάλι του e-Banking και δεύτερον, να στραφεί το
απελευθερωμένο δυναμικό του καταστήματος σε ποιοτικές πωλήσεις. Επιπλέον, ο
ανταγωνισμός θεωρείται ότι θα υποχρεώσει τις τράπεζες να βελτιώσουν την ποιότητα
αλλά και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσα από τα ηλεκτρονικά δίκτυα
εξυπηρέτησης. Εκτός αυτού, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι
το κόστος της υποδομής για την ανάπτυξη και βελτίωση των νέων δικτύων δεν
μεγαλώνει σωρευτικά, αλλά παραμένει σταθερό, αν όχι μειούμενο.

Διαφορετικά, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με ένα αυξημένο λειτουργικό
κόστος,

χωρίς

αύξηση

των

εσόδων τους.

Η καίρια

αλλαγή

όμως του

επαναπροσδιορισμού του ρόλου των καταστημάτων αφορά την επαφή πελάτη τράπεζας. Οι τράπεζες σήμερα είναι εκείνες που αναζητούν τον πελάτη μέσω ενεργών
πολιτικών που ανέπτυξαν. Οι πελάτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις αυτές
λειτουργούν προς όφελος δικό τους, αφού και η ποικιλία των τραπεζικών προϊόντων
διευρύνθηκε, αλλά και η τιμή διάθεσής τους και το επίπεδο εξυπηρέτησης
διαφοροποιείται από τράπεζα σε τράπεζα. Έτσι οι πελάτες, καλύτερα ενημερωμένοι
σε σχέση με το παρελθόν, αναζητούν περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να
αποφασίσουν ποιο είναι το προϊόν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες
τους. [48]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι διαδικτυακές εφαρμογές στον τραπεζικό χώρο τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει
επανάσταση στην τραπεζική εξυπηρέτηση. Συναλλαγές που παλαιότερα απαιτούσαν
πολύ χρόνο και υπομονή εκ μέρους των πελατών σήμερα πραγματοποιούνται εύκολα
και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Η εποχή που το τραπεζικό κατάστημα έχει
μεταφερθεί στην οθόνη του υπολογιστή του πελάτη έχει φτάσει. Το e-Banking
θεωρείται διεθνώς ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τράπεζες που το
υιοθετούν, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να μειώσουν το λειτουργικό τους
κόστος και να προσελκύσουν νέους πελάτες αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία τους.

Παρά το πλήθος των πλεονεκτημάτων που προσφέρονται μέσω του νέου
εναλλακτικού καναλιού διανομής προς τα τραπεζικά ιδρύματα και τους πελάτες
αυτών, ελλοχεύουν ακόμα κίνδυνοι με σημαντικότερο αυτόν της ηλεκτρονικής
απάτης. Για το λόγο αυτό, τόσο οι τράπεζες όσο και οι πελάτες πρέπει να εφαρμόζουν
όλους τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών ώστε με αυτόν τον
τρόπο να ελαχιστοποιούνται οι κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις. Στη χώρα μας το
e-Banking κλείνει ήδη

μια δεκαετία ζωής. Παρά το γεγονός ότι έχουν

πραγματοποιηθεί τελευταία αξιόλογες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες εκ μέρους των
τραπεζών, οι Έλληνες παραμένουν αρκετά διστακτικοί στην υιοθέτηση του, πράγμα
το οποίο κατατάσσει τη χώρα μας χαμηλά όσον αφορά τα ποσοστά διείσδυσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο ο φόβος για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών
όσο και η ελλιπής ενημέρωση των εν δυνάμει πελατών για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες αποτελούν βασικές αιτίες για την προαναφερθείσα διστακτικότητα.

Παράγοντες όπως η περαιτέρω διάδοση της ευρυζωνικότητας, η βελτιστοποίηση των
τραπεζικών συστημάτων ασφαλείας καθώς και η πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με
τις προσφερόμενες εκ μέρους των τραπεζών υπηρεσίες, αναμένεται στο μέλλον να
αποτελέσουν μοχλούς ώθησης του

e-Banking καθιστώντας το

καθημερινότητας ακόμα περισσότερων Ελλήνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑ ΤΟ

-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Σχήμα 1: Υπηρεσίες E-Banking Που Χρησιμοποιούνται Στην Ελλάδα

Σχήμα 2: Μορφές E-Banking
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Σχήμα 4. Επιχειρηματική Αξία E-Banking

Επιχειρηματική αξία του e-Banking
Αλλάζει:
• την επιχειρηματική γνώση για πειραματισμό με
πρωτοποριακές λύσεις
• τις σχέσεις με τους πελάτες και προμηθευτές
Βελτιώνει:
• την προώθηση των προϊόντων
• τα κανάλια πώλησης
• την αναλογία κέρδη/κόστη
• το χρόνο για μάρκετινγκ
• την εξυπηρέτηση του πελάτη

Επαναπροσδιορίζει:

-Την εικόνα του προϊόντος ή της επιχείρησης
• τις δυνατότητες των προϊόντων
• τα επιχειρηματικά μοντέλα
Σχήμα 5: Δομή Internet Banking

-

151 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)
Σχήμα 1 : Δομή Internet banking.

browser

w e b servet

app 1et
interpreter

applet code

stand-alone
app. server

stand-alone
app. client

Σχήμα 6: Μέθοδος Κρυπτογράφησης
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
Μήνυμα

Μήνυμα

Κρυπτογραφημένο
«fl

Κείμενο

UW*

Κρυπτογράφηση

.J

Αποκρυπτογράφηση

1

«Üt iarbto*l*u v w *

1
Κοινό Μυστικό Κλειδί

1
Σχήμα 7. Μέθοδος Αποκρυπτογράφησης
Α Π Ο ΣΤΟ ΛΕΑΣ

Π ΑΡΑΛΗ Π ΤΗ Σ
Μήνυμα

Μήνυμα

τ

ι

I

Δ η μ ό σ ιο
Κ λειδ ί ----Π α ρα λήτττπ

Κρυπτογράφηση

A ττο κ p u τττ ο γ ρ ά φ η σ η

Ιδ ιω τ ι κ ό »
— Κ λειδ ί

Παραλήπτη

K p u τττο γ ρ α φ ή μ έ ν ο
Κ ε ίμ ε ν ο
9D 3FS LF342K 0998K TE W
DD IT K 432F3D I38 JSKE987
39 4 K Q W 3 8 4 0 D H S F 9 8 3 H 9
J FD984 3 089 ΗJ F908Y20R
Ο JW F 9 840 9 J G F 0 9 3 2 0 2 3 W
90TJR 0 J0V 043 1N U N 0 JE D .
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Σχήμα 8: Το Pharming

Σχήμα 9: Τρόπος λειτουργίας Sniffer
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Σχήμα 10. Ποσοστό (%) των νοικοκυριών με κατ’ οίκων πρόσβαση στο Διαδίκτυο
(Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας)

π α ρ ά γ ο ν τ ε ς δ ιε ίσ δ υ σ η ς

Σχήμα 11. Παράγοντες Διάδοσης Του E-Banking

Εισόδημα
Φύλο
Διάρκεια
Ασφάλεια Συναλλαγών
Υψηλή μόρφωση
Ιδιώτες άλλων χρημ/κών προϊόντων
Broadband

0,0
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Σχήμα 12. Διάδοση Του E-Banking Στην Ευρώπη

Σχήμα 12. Αριθμός Πελατών Ε-Banking Στην Ευρώπη

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Ε-BANKING ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ

2003
2004

-

2004
2005

-

2005
2006

-

ΕΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

Valid

ΓΥΝΑΙΚΑ

Total

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

40

50,0

50,0

50,0

40

50,0

50,0

100,0

80

100,0

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔ Ο

Valid

Α ’ ΒΑΘΜΙΑ

Β ’ ΒΑΘΜΙΑ

Valid

Γ ’ ΒΑΘΜΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Total

Frequency

Percent

Percent

Cumulative Percent

3

20,0

20,0

20,0

21

20,0

20,0

40,0

47

41,2

41,2

81,2

10

18,8

18,8

100,0

81

100,0

100,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΗΛΙΚΙΑ
Valid
Frequency

Percent

<18

23

21,8

21,8

21,8

18-25

20

16,4

16,4

38,2

Valid 25-35

13

16,4

16,4

54,6

35-45

12

19

19

73,6

45-55

9

19

19

92,6

55 κ άνω

5

7,4

7,4

100,0

82

100,0

100,0

Total

Percent

Cumulative Percent

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ
INTERNET;

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ:

Cumulative

ΝΑΙ

Valid

ΟΧΙ
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

29

35,8

35,8

35,8

52

64,2

64,2

100,0

81

100,0

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΑΛΛΆΣΣΕΣΤΕ ΚΥΡΙΩΣ

Valid

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Frequency

Percent

Percent

Cumulative Percent

14

17,3

17,3

17,3

14

17,3

17,3

34,6

4

4,9

4,9

39,5

9

11,1

11,1

50,6

4

5,9

5,9

55,6

8

9,9

9,9

65,4

5

6,2

6,2

71,6

ΤΡΑΠΕΖΑ

T-BANK

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
Valid
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

BFG EUROBANK

-
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

5

6,2

6,2

77,8

2

2,5

2,5

80,2

16

19,8

19,8

100,0

81

100,0

100,0

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
MILLENNIUM BANK

ALPHA BANK

TOTAL

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

Frequency Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ATM

INTERNET

35

43,8

46,7

46,7

29

36,3

38,7

85,3

10

12,5

13,3

98,7

1

1,3

1,3

100,0

75

93,8

100,0

5

6,3

80

100,0

BANKING

Valid

MOBILE BANKING

PHONE BANKING

Total

Missing

System

Total
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΥίΗΡΕΣΙΕΣ E-BANKING;

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ΝΑΙ

28

35,8

35,8

35,8

17

19,4

19,5

55,3

35

44,7

44,7

100,0

80

100,0

100,0

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

27

33,8

33,8

33,8

22

27,5

27,5

61,3

31

38,8

38,8

100,0

80

100,0

100,0

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Total
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ E-BANKING;
Valid

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΦΙΛΟΥΣ

Valid

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Total

Frequency

Percent

Percent

Cumulative Percent

10

12,3

12,3

12,3

21

25,9

25,9

38,2

47

58,0

58,0

96,2

3

3,7

3,7

100,0

81

100,0

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣΑΤΜ

Frequency

Percent

Valid Percent
Cumulative Percent

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ
1-5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ
ΜΗΝΑ

Valid

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1
ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΠΟΤΕ

Total
System

11

13,8

14,5

14,5

35

43,8

46,1

60,5

14

17,5

18,4

78,9

10

12,5

13,2

92,1

6

7,5

7,9

100,0

76

95,0

100,0

4

5,0

80

100,0

Missing
Tota

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ PHONE BANKING

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

5

6,2

6,3

6,3

16

19,8

20,0

26,3

39

48,1

48,8

75,0

20

24,7

25,0

100,0

80

98,8

100,0

1

1,2

81

100,0

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1-5 ΦΟΡΕΣ
Valid

ΤΟ ΜΗΝΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ 1 ΦΟΡΑ
ΤΟ ΜΗΝΑ

ΠΟΤΕ

Total

Missing

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNET BANKING

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

5

6,2

6,3

6,3

6

7,4

7,5

13,8

Valid
ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ

1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ

-
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1-5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ

15

18,5

18,8

32,5

36

44,4

45,0

77,5

18

22,2

22,5

100,0

80

98,8

100,0

1

1,2

81

100,0

ΜΗΝΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1
ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΠΟΤΕ

Total

Missing

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

TVBANKING

3

3,7

3,8

3,8

PHONE

5

6,2

6,3

10,0

11

13,6

13,8

23,8

29

35,8

36,3

60,0

32

39,5

40,0

100,0

BANKING

Valid

MOBILE
BANKING

ATM

INTERNET
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BANKING

Total

Missing

System

Total

80

98,8

1

1,2

81

100,0

100,0

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNET BANKING

Valid
Frequency

Percent

Percent

Cumulative
Percent

Δ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 24ΩΡΗΣ

20

25,0

25,0

25,0

16

20,0

20,0

45,0

13

16,3

16,3

61,3

5

6,3

6,3

67,5

19

23,8

23,8

91,3

7

8,8

8,8

100,0

80

100,0

100,0

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Total

- 164 -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ:(Ε- BANKING)

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Valid
Frequency

Percent

Percent

Cumulative
Percent

NAI

36

45,1

48

48

29

36,3

38,7

86,7

10

12,5

13,3

100

75

93,8

100,0

5

6,3

80

100,0

OXI

ΔΕΝ ΞΕΡΩ
Valid
Total

Missing

System

Total
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΔΕΔ ΟΜΕΝΩΝ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ON-LINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ;

ΝΑΙ
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

51

63,0

63,0

63,0

30

37,0

37,0

100,0

81

100,0

100,0

ΟΧΙ
Total
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ;

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Valid

Cumulativ

Frequency

Percent

Percent

e Percent

15

18,8

18,8

18,8

39

49

49

68,8

6

7,7

7,7

76,5

1

1,3

1,3

77,8

2

1,2

1,2

79

17

21,3

21

100

80

100,0

100,0

ΚΑΡΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Valid

ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΚΟΔΗΜΟΣΙΟΥ

Total

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΠΙΘΑΝΟ Η ΠΟΣΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ INTERNET;

Valid

Cumulative

Frequency

Percent

Percent

Percent

7

8,6

8,6

8,6

19

23,5

23,5

32,1

15

18,5

18,5

50,6

18

22,2

22,2

72,8

22

27,2

27,2

100,0

81

100,0

100,0

ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΙΘΑΝΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΙΘΑΝΟ
Valid
ΠΙΘΑΝΟ

ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ

ΛΙΓΟ ΠΙΘΑΝΟ

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

3

3,7

3,8

3,8

5

6,2

6,3

10,0

11

13,6

13,8

23,8

ΟΘΟΝΗΣ

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΜΕΝΟΥ
Valid
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΦΟΡΤΩΜΑΤΟΣ

29

35,8

36,3

60,0

32

39,5

40,0

100,0

80

98,8

100,0

1

1,2

81

100,0

ΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΥΚΟΛΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Total

Missing

System

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΜΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ;

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΎ PIN

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Percen

Valid

Cumulative

Frequency

t

Percent

Percent

1

1,2

1,2

1,2

2

2,5

2,5

3,7

7

8,6

8,6

12,3

22

27,2

27,2

39,5

ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Valid

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
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ΑΝΑΛΗΨΗ/ΚΑ ΤΑΘΕΣΗ

33

40,7

40,7

80,2

16

19,8

19,8

100,0

81

100,0

100,0

ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Total

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑ ΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ
ΗΕΗ

Cumulative

5

6
7

Valid

8

Total

Missing

System

Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

5

6,2

6,3

6,3

15

18,5

18,8

25,0

41

50,6

51,3

76,3

19

23,5

23,8

100,0

80

98,8

100,0

1

1,2

81

100,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΣΑΣΤΑΝ ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙΕΞ’ ΟΑΟΚΑΗΡΟΥΣΤΟ INTERNET ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

Frequency
Valid

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΣΩΣ

Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

40

55,3

55,3

55,3

23

22,5

22,5

77,8

17

12,2

12,2

100,0

80

100,0

100,0

-
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ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
αφορά την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην χώρα μας. Η συμμετοχή σας στην
έρευνα θα συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου. Σας
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ

1. Φύλο ερωτώμενου
Άνδρας

□

Γυναίκα

□

-
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3. Οικογενειακή κατάσταση

Έγγαμος / η

□

Άγαμος/ η

□

4. Μορφωτικό επίπεδο
□

Α’ Βάθμια Εκπαίδευση
Β’ Βάθμια Εκπαίδευση

□

Γ’ Βάθμια Εκπαίδευση

□

Μεταπτυχιακά

□

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,

1. Με ποια τράπεζα συναλλάσσεστε κυρίως;
Εθνική Τράπεζα

□

Εμπορική Τράπεζα

□

Alpha Bank

□

Τράπεζα Πειραιώς

□

Αγροτική Τράπεζα

□

Τράπεζα Κύπρου

□

Millenium Bank

□

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

□

T-Bank

□

Eurobank

□
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2. Είστε εξοικειωμένος με την περιήγηση στο
Internet;

Ναι

Όχι

□

□

3. Έχετε κάνει ποτέ συναλλαγή απο το σπίτι ή απο το γραφείο;

Ναι

U

Όχι

U

4. Ποιές από τις παρακάτω μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής γνωρίζετε;
ΑΤΜ

U

Internet Banking

U

Mobile Banking

U

Phone Banking

U

5 . Από πού αντλείται πληροφορίες για το Internet;

Διαφημίσεις

□

Φίλους

□

Τράπεζα

□

Άλλο (Προσδιορίστε).....................................................................

□
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7. Μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής με βάση την προτίμηση σας

TV Banking

□

Mobile Banking

□

Phone Banking

□

Internet Banking

□

ATM

□
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9. Συχνότητα χρήσης Α ΤΜ

Σχεδόν κάθε μέρα

□

1-5 φορές το μήνα

□

1 φορά την εβδομάδα

□

Λιγότερο από 1 φορά το μήνα

□

Ποτέ

□

10. Συχνότητα χρήσης Phone Banking

Σχεδόν κάθε μέρα

□

1-5 φορές το μήνα

□

1 φορά την εβδομάδα

□

Λιγότερο από 1 φορά το μήνα

□

Ποτέ

□
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15. Λόγοι μη χρησιμοποίησης Internet;

Το θεωρώ πολύπλοκο

□

Προτιμώ να επισκέπτομαι την τράπεζα

□

Έλλειψη εμπιστοσύνης για την ασφάλεια των συναλλαγών

□

Δεν είναι καλό χρήστης νέων τεχνολογιών

□

Άλλο

□

16. Κίνητρα χρησιμοποίησης E-Banking

Δυνατότητα 24ώρης εξυπηρέτησης

□

Ευκολία διαδικασιών

□
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Περιορισμός μετακινήσεων

□

Χαμηλότερο κόστος

□

Εξοικονόμηση χρόνου

□

Όλα τα παραπάνω

□

17. Ποια υπηρεσία Internet Banking χρησιμοποιείται συχνότερα;

□

Πληρωμή πιστωτικών καρτών

Μεταφορά χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς

□

Ερώτηση υπολοίπου

□

Τιμές μετοχών

□

Χρηματιστηριακές συναλλαγές

□

□

Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ-Δημοσίου
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Ταχύτητα φορτώματος γραφικών

□

Ευκολία σε αναζήτηση πληροφοριών

□

19. Πως εκτιμάται τις πληροφορίες στο προσωπικό σας Web;

Πρόσφατα ενημερωμένες

□

Αξιόπιστες

□

Επαρκείς

□

Κατανοητές

□
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