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The NBG approach 
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Το τραπεζικό τοπίο έχει αλλάξει  
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Οι προσδοκίες των πελατών έχουν αλλάξει 
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..και μετά 
ήρθε ο 
covid19 
 για να 
αλλάξει τα 
πάντα  



05 

Οι ανάγκες των πελάτων 
 

Digital channels & online εφαρμογές με 
πρόσβαση σε όλες υπηρεσίες 

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε 
πολυκαναλικο επιπεδο   

Εξατομικευμένη προσέγγιση 

Ικανοποίηση αιτημάτων εύκολα και 
γρήγορα 

Ασφάλεια συναλλαγών 
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8 Προκλήσεις  
 

1 
Μείωση αριθμού ατόμων στο 
Κατάστημα & εργασία από απόσταση 

Εκπαίδευση Πελατών  Digital Εφαρμογές 

Αύξηση Επενδύσεων στην 
τεχνολογία   

Τήρηση μέτρων ασφαλείας 

Προσαρμογή στο κανονιστικό 
πλαίσιο 

Ταχύτητα, ευελιξία και 
ασφάλεια διαδικασιών  

Εξυπηρέτηση πελατών χωρίς 
επίσκεψη στο Κατάστημα  
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Η Εθνική Τράπεζα 
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Η Εθνική πρωταγωνιστεί στο Digital Banking  
 
 
o Άνοιγμα νέου λογαριασμού για ιδιώτες & επιχειρήσεις και 

απόκτησης πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας μέσα σε ένα 

1’ μέσω internet & mobile banking 

o Απόκτηση καταναλωτικού δανείου (Express) 

o Αποταμιευτικά προϊόντα (προθεσμιακές ) 

o Ασφαλιστικά προϊόντα ( κάρτας , αυτοκινήτου) 

o Απόκτηση POS με αυτόματη διαδικασία  

o Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων & χρηστών 

o Υποβολή αιτημάτων δανείων  
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Η Εθνική βελτιώνει την εμπειρία των πελατών  
 
 
o Λειτουργία ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω video κλήσης / τηλεφώνου 

για όλους τους πελάτες για κάθε ανάγκη (~100 Καταστήματα) 

o Ομάδα 100 ατόμων με αποκλειστικό ρόλο την εκπαίδευση χρήσης 

εναλλακτικών δικτύων στα Καταστήματα 

o Γραμμή εκπαίδευσης εναλλακτικών Δικτύων  « μάθε με την Εθνική» 

o Ηλεκτρονικός αριθμός μέσω POS  εισιτηρίου εκτός Καταστήματος  

o Απρόσκοπτη λειτουργία των Καταστημάτων με τήρηση των μέτρων 

ασφαλείας 



Η Εθνική Τράπεζα, σε πρωτόγνωρες συνθήκες, στήριξε 
τους πελάτες και την οικονομία 

95%   
 συναλλαγών στα 
ηλεκτρονικά δίκτυα 

25χιλ   
μηνιαίες πωλήσεις μέσω 
internet Banking 

7χιλ   
ηλεκτρονικά ραντεβού 
το μήνα 

400   
Καταστήματα με 
απρόσκοπτη λειτουργία 

>50%   
του προσωπικού σε 
εργασία από απόσταση 



Υπάρχει μια κινητήρια δύναμη πιο ισχυρή 

από ότι τον ατμό, την ηλεκτρική ενέργεια και 

την πυρηνική ενέργεια.  

Η δύναμη της θέλησης!  

Albert Einstein 
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The End! 
Thank You for Listening! 


