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Πάντα online
Zούμε σε μια εποχή, όπου σχεδόν όλοι
έχουν ένα smartphone στις τσέπες τους,
που τους συνδέει σχεδόν με κάθε πτυχή
της ζωής τους.

Εξατομικευμένη Υπηρεσία
Ο διαδικτυακός κόσμος, που
βασίζεται στα δεδομένα σημαίνει,
ότι οι καταναλωτές περιμένουν
εξατομικευμένη υπηρεσία.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
αλλάζουν τον ορισμό του, τι είναι 
γρήγορο.

Self-Service
Η άνοδος του self service οδήγησε σε
μια γενιά πρόθυμη να βοηθήσει τον
εαυτό της.

Οι προσδοκίες των πελατών έχουν αλλάξει.

Ταχύτητα & ασφάλεια
Ικανοποίηση αιτημάτων εύκολα και
γρήγορα και με ασφάλεια από παντού



8 Προκλήσεις για τις Τράπεζες σήμερα

1 Μείωση Λειτουργικού 
Κόστους

Νέος μη τραπεζικός 
ανταγωνισμός 

Digital Εφαρμογές

Αύξηση Επενδύσεων στην 
τεχνολογία  

Προσαρμογή στο 
κανονιστικό πλαίσιο

Ταχύτητα, ευελιξία και 
ασφάλεια

Εξυπηρέτηση πελατών χωρίς 
επίσκεψη στο Κατάστημα 2
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Ανάπτυξη συνεργασίας
με πελάτες υψηλής αξίας



..και μετά ήρθε ο 
Covid-19



✓ Κρατάμε τις Αξίες 
μας

✓ Πρωτοπορούμε 
στην εποχή του 
Digital

✓ Λειτουργούμε 
ευέλικτα



181 χρόνια ιστορίας και αξιοπιστίας

Μακροχρόνια σχέση 
εμπιστοσύνης 

και συνεργασίας.

Υψηλή τεχνογνωσία 
και πλήρης γκάμα 

προϊόντων.

Εκτεταμένο Δίκτυο 
355 Μονάδων

που αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την ανάπτυξη

εμπιστοσύνης.

Με τη μεγαλύτερη πελατειακή 
βάση 5,3 εκ.

Έλληνες άνω 
των 20 ετών

8.3 εκ.

5.3 εκ.
32%

29%53%ΗΓΕΤΗΣ

Μ.Ο

ΕΜΠΙΣΤΗ 46%

Ενεργοί πελάτες 
Εθνικής Τράπεζας



Οι Φιλοδοξίες μας οδηγούν προς τα εμπρός 

Η Εθνική να είναι η 
πρώτη επιλογή των 
πελατών

Θέλουμε να είμαστε κοντά 
στους πελάτες μας όπου κι αν 
βρίσκονται

Να αξιοποιήσουμε την 
τεχνολογία για να 
απλοποιήσουμε τις 
διαδικασίες και να 
δώσουμε λύσεις

Να βελτιώσουμε την εμπειρία 
των πελατών και να 
υποστηρίξουμε τον 
συμβουλευτικό μας ρόλο



Η Εθνική
πρωταγωνιστεί

στο Digital

Δημιουργήσαμε την πιο πλήρη
Digital offer της αγοράs.

εισήγαγε το digital onboarding για Ιδιώτες
και Επιχειρήσεις.

προσέφερε online δάνειο με αίτηση και
εκταμίευση σε λίγα λεπτά

δημιούργησε πλήρες επιχειρηματικό
πακέτο (open loan, POS, e-com).

Η 1η Ελληνική τράπεζα που

Μια από τις κορυφαίες Ευρωπαϊκές 
Τράπεζες στο Open Banking



Λήψη ειδοποιήσεων, alerts

Άνοιγμα νέου λογαριασμού 
για ιδιώτες & επιχειρήσεις.

Πιστωτική / προπληρωμένη 
κάρτα μέσα σε ένα 1’

Καταναλωτικό δάνειο

Αποταμιευτικά 
προϊόντα

Ασφαλιστικά 
προϊόντα

POS με αυτόματη 
διαδικασία 

Επικαιροποίηση 
προσωπικών στοιχείων & 
χρηστών (e-kyc)

Αίτημα για επιχειρηματικό 
δάνειο 

Επενδυτικά 
προϊόντα



Ένα ηλεκτρονικό ταξίδι στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Κλείστε ραντεβού 
μέσω IB ή MB

Συνδεθείτε στο IB ή στο MB 
για να ξεκινήσετε την 

βίντεο κλήση μέσω Teams

Συζήτηση με σύμβουλο 
για επενδυτική 

πρόταση

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής 
προχωρά κατόπιν αιτήματος

Ο πελάτης ενημερώνει τα 
προσωπικά στοιχεία του μέσω 

του eGov (επιβεβαίωση 
ταυτοπροσωπίας)

Ασφαλής ανταλλαγή 
εγγράφων και συμβολαίων

Ο πελάτης υπογράφει 
τα συμβόλαια με 

ψηφιακή υπογραφή

Η πώληση 
ολοκληρώνεται 

επιτυχώς



Η ψηφιακή προσφορά της Εθνικής είναι ο σήμερα στην κορυφή
Το 97% των συναλλαγών εκτελείται πλέον 

μέσω ψηφιακών καναλιών
(Digital Banking, Self Service Banking) 

2.4εκ
Ενεργοί χρήστες 
το προηγούμενο 
έτος

31εκ
user logins 
κάθε μήνα

Χρηματικές 
συναλλαγές 
κάθε μήνα

7εκ 18χιλ.
Πωλήσεις 
προϊόντων
Κάθε μήνα



Πώς
βελτιώνουμε
την εμπειρία
στο 
Κατάστημα…?
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Πρωτοποριακή υπηρεσία ηλεκτρονικών ραντεβού 

o Αναβάθμιση της υπηρεσίας i-bank pass.

o Η μόνη Τράπεζα, που παρέχει την δυνατότητα από το κινητό για

ηλεκτρονικό ραντεβού και μέσω video κλήσης / τηλεφώνου για

όλους τους πελάτες, για κάθε ανάγκη.

o Σε πάνω από 250 Καταστήματα.

o Πολύ εύκολη διαδικασία, δεν απαιτεί εγγραφή, ολοκλήρωση

κράτησης σε 3 απλά βήματα.

o Πολύ ικανοποιημένη πελατεία.

o
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Ηλεκτρονικό ραντεβού βήμα-βήμα
Επιλέγω Κατάστημα, τρόπο εξυπηρέτησης & υπηρεσία
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Επιλέγω ημέρα, ώρα και καταχωρώ τα στοιχεία μου

Ηλεκτρονικό ραντεβού βήμα-βήμα
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Λαμβάνω επιβεβαίωση κράτησης, e-mail & sms/viber

Ηλεκτρονικό ραντεβού βήμα-βήμα



o 40 χιλ. ραντεβού/ μήνα 

o 150 ραντεβού / Κατάστημα

Ηλεκτρονικό ραντεβού 
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