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Μας ενδιαφέρει η άποψη των πελατών μας σχετικά με την υπηρεσία μας

Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τις 
υπηρεσίες της iBanFirst, καθώς έχουν 
βοηθήσει την νεοσύστατη  επιχείρηση μας να 
επεκτείνει τις εργασίες τις και εκτός συνόρων. 

Παράλληλα μας επιτρέπουν  να 
αυτοματοποιούμε και να βελτιώνουμε 
σταδιακά κάποιες πτυχές της επιχείρησης μας. 

Martin Lund 
Ιδρυτής της RSVP

Με την iBanFirst, έχουμε σταματήσει να 
χάνουμε χρόνο για μεταφορές χρημάτων και 
μετατροπές συναλλάγματος  και μπορούμε να 
εστιάσουμε στη βασική μας επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

Erik Couwels  
Γενικός Διευθυντής της Optima Networks

Το να πραγματοποιείς τραπεζικά εμβάσματα 
για την επιχείρηση σου είναι τόσο εύκολο 
όσο το να μεταφέρεις λεφτά  σε ένα φίλο και 
απαιτείται μόνο μια ηλεκτρονική υπογραφή.

Rudy Achache 
Γενικός Διευθυντής της Bensimon

Μαρτυρίες Πελατών
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Κατανοούμε

Πώς βοηθάμε τις επιχειρήσεις

Κατανοούμε ότι μπορεί να έχετε μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον 
τρέχοντα πάροχό τραπεζικών υπηρεσιών σας. Είναι κάτι που σεβόμαστε και δεν 
θα σας ζητούσαμε ούτε και θα περιμέναμε να εγκαταλείψετε.

Παρόλα αυτά συνιστούμε στις εταιρείες να λάβουν υπόψη τους τρία ερωτήματα 
σχετικά με τις μετατροπές συναλλάγματος και μεταφορές χρημάτων (Τραπεζικά 
Εμβάσματα):

Αν απαντήσετε ΝΑΙ σε μία ή περισσότερες από τις  πιο πάνω ερωτήσεις, τότε 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Η ύπαρξη της iBanFirst στηρίζεται σε έρευνες και σε συνεχόμενη ανατροφοδότηση 
από τους πελάτες μας που επιβεβαιώνουν πως – ενώ οι τράπεζες παρέχουν 
απαραίτητες υπηρεσίες – δυστυχώς, οι υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος, 
που παρέχουν στις επιχειρήσεις, κατά πλειοψηφία δεν είναι διαφανείς, με τις 
αμοιβές και τις χρεώσεις τους, ούτε προσφέρουν στους πελάτες τους μια γρήγορη 
και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία. 

Διαπιστώσαμε ότι, συνήθως, τα τραπεζικά ιδρύματα:

Ελέγχοντας τα έξοδα σας – εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια 

Ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για οικονομικά θέματα, γνωρίζουμε ότι έχετε 
πολλές και ευρείες ευθύνες στην εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου στα έξοδα 
και στα έσοδα σας καθώς και στην επίτευξη υψηλότερων περιθωρίων κέρδους.

Ομοίως, ο χρόνος και η προσπάθεια που δαπανάτε στην οικονομική διαχείριση 
πρέπει να είναι αποτελεσματικός ώστε να βοηθήσει στη σταθερή ανάπτυξη  
της επιχείρησής σας. Αυτός είναι και ο λόγος που η πλατφόρμα μας δεν είναι 
μόνο 100% διαδικτυακή για τις πλήρεις, ασφαλείς και ακριβείς ηλεκτρονικές σας 
συναλλαγές, αλλά, υποστηρίζεται και από τον προσωπικό σας Διαχειριστή που 
μιλάει τη γλώσσα σας.

Η iBanFirst προσφέρει μια λύση, σχεδιασμένη ειδικά προς όφελος των 
επιχειρήσεων: μια απλή, ασφαλή πλατφόρμα  με  χαμηλό  κόστος για όλες τις 
μετατροπές συναλλάγματος  και μεταφορές χρημάτων (Εμβάσματα), χρησιμο-
ποιώντας πραγματικούς λογαριασμούς IBAN στο όνομα της επιχείρησης σας.

Αν η επιχείρησή σας πραγματοποιεί μετατροπές συναλλάγματος και μεταφορές 
χρημάτων  από 100.000€ και πάνω, σε διάστημα 12 μηνών, τότε η διατήρηση του 
λογαριασμού σας είναι δωρεάν.

Θα σας βοηθούσε εάν επιτυγχάνατε σημαντικό περιορισμό κόστους στις 
συναλλαγές της επιχείρησης σας; 

Θα θέλατε να γνωρίζετε την ακριβή συναλλαγματική ισοτιμία και το  
συνολικό κόστος πριν πραγματοποιήσετέ μία μετατροπή συναλλάγματος ή 
μεταφορά χρημάτων;

Θα θέλατε να έχετε την ελευθερία να πραγματοποιείτε αυτές τις συναλλαγές 
διαδικτυακά, όπου και όποτε επιθυμείτε; 

Προσφέρουν χρονοβόρες και περίπλοκες υπηρεσίες στον τομέα μετατροπής 
συναλλάγματος και μεταφοράς χρημάτων (Εμβάσματα).

Κοστίζουν περισσότερο στις επιχειρήσεις γιατί πολλές από αυτές προσφέρουν

μόνο μια σταθερή ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία, και όχι τιμές αγοράς 
σε πραγματικό χρόνο. 

Ακόμα και όταν δεν κοστίζουν περισσότερο, η κυμαινόμενη ισοτιμία παραμένει 
υψηλή και δεν εφαρμόζεται με συνέπεια. Εκτός αυτού έχουν συχνά, επιπλέον 
κρυφές αμοιβές και χρεώσεις.

Τελικά, θέτουν τις επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, χρεώνοντας πολύ ακριβά 
τις υπηρεσίες τους.

•

•

•

•
1.

2.

3.

Εισαγωγή
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Εισαγωγή

Σχετικά με αυτό το φυλλάδιο
Εδώ θα βρείτε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουμε στους πελάτες μας. 
Ελπίζουμε να τα θεωρήσετε άξια μελέτης για  την επίτευξη μεγαλύτερου  ελέγχου 
κόστους και οικονομικής αποτελεσματικότητας για την επιχείρησή σας.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεφώνου  
ή email.

Εμμανουήλ Μανώλης Λεμονάκης
Υπεύθυνος Διεθνών Πωλήσεων

Τα οφέλη από πραγματικούς λογαριασμούς IBAN στο όνομα της 
επιχείρησής σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς IBAN στο όνομα της  
επιχείρησής σας.

Πραγματοποιήστε μετατροπές συναλλάγματος και μεταφορές χρημάτων 
(Εμβάσματα) από και προς πολλαπλούς λογαριασμούς IBAN.

IBAN λογαριασμούς σε περισσότερα από 23 νομίσματα στο όνομα της 
επιχείρησής σας .

Η πλατφόρμα είναι εξατομικευμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις της της επιχείρησης σας - 

Προσαρμοσμένες χρεώσεις για κάθε επιχείρηση, με βάση τον   ετήσιο όγκο 
συναλλαγών. 

IBAN λογαριασμοί, στο όνομα της επιχείρηση σας, διασφαλίζουν 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα και συνάμα μειώνουν τον 
κίνδυνο σφάλματος στις διασυνοριακές μεταφορές χρήματων.

Προηγμένη ασφάλεια και γρηγορότερη μεταφορά χρημάτων (Εμβάσματα).

Ασφαλές και συμμορφούμενο Ίδρυμα Μεταφοράs Xρημάτων  
(Payment Institution) 
Κατανοούμε τη ζωτική σημασία που έχει η συμμόρφωση με κάθε πτυχή της 
νομοθεσίας της Ε.Ε. για την οικονομία και την προστασία δεδομένων, λόγω

Χρεώσεις πελατών και όροι χρήσης 
Οι χρεώσεις και οι όροι χρήσης μας είναι διαφανείς, ανταγωνιστικοί και  χωρίς 
προμήθειες μετατροπής  συναλλάγματος.

της συνεχούς παρουσίας οικονομικών ρίσκων αλλά και της ασφάλειας των 
συναλλαγών μέσω διαδικτύου. 

Σε αυτό δεν διαφέρουμε από τον τρέχοντα πάροχό σας: είμαστε πλήρως 
αδειοδοτημένο Ίδρυμα Μεταφοράs Xρημάτων (Payment Institution). Η άδειά 
μας ως Ίδρυμα Μεταφοράs Xρημάτων χορηγήθηκε από την Εθνική Τράπεζα του 
Βελγίου και ανταποκρινόμαστε σε όλες τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ε.Ε. 
Επίσης διαθέτουμε αδειοδοτημένο υποκατάστημα στην Κύπρο και άδεια παροχής 
υπηρεσιών εξ αποστάσεως  από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι διαχωρίζουμε τα κεφάλαιά σας από τα δικά 
μας, τοποθετώντας τα σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό ίδρυμα, σύμφωνα 
με τις νομοθετικές απαιτήσεις,   που επιτυγχάνει σταθερά υψηλές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μόνο 
οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους.
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Βήμα 1  
Επικοινωνία με την τράπεζά σας, μέσω τηλεφώνου ή email.

Βήμα 3 
Η τράπεζά σας πραγματοποιεί τη νομισματική μετατροπή με 
την ισοτιμία που ισχύει για εκείνη την ημέρα (συνήθως μια 
ημερήσια ισοτιμία, ή μια διορθωτική ημερήσια ισοτιμία). Ακόμα 
και όταν η τράπεζα προσφέρει μια ισχύουσα ισοτιμία,  
η προσαύξησή της είναι μεταβλητή και απρόβλεπτη  
(πάντα αλλάζει).

Βήμα 5
24 με 48 ώρες αργότερα, λαμβάνετε την επιβεβαίωση της 
τράπεζάς σας, όπου φαίνεται και η συναλλαγματική ισοτιμία που 
εφαρμόστηκε. Παρόλα αυτά, συχνά η τράπεζα χρεώνει επιπλέον 
προμήθειες/χρεώσεις, που δεν φαίνονται.

Βήμα 2 
Η τράπεζά σας καταγράφει τη μεταφορά. Συνήθως, πριν 
πραγματοποιηθεί η συναλλαγή σας, η τράπεζα δεν σας 
ενημερώνει για τη συναλλαγματική ισοτιμία ή για την τελική 
χρέωση που ισχύει για τη μεταφορά.

Βήμα 4
Η μεταφορά σας έχει επεξεργαστεί.

Βήμα 1  
Συνδεθείτε στον διαδικτυακό σας λογαριασμό, επιλέξτε 
νόμισμα, καθώς και τον δικαιούχο της μεταφοράς σας. Επιλογή 
από πολλαπλά IBAN και περισσότερα από 23 νομίσματα.

Βήμα 3 
Επικυρώνετε την τιμή που προσφέρουμε. Επεξεργαζόμαστε 
άμεσα τη μεταφορά σας και δεν επιβαρύνεστε με επιπλέον 
χρεώσεις. Επίσης, λαμβάνετε άμεσα μια αναλυτικότατη κίνηση 
λογαριασμού.

Βήμα 2
Ζητήστε προσφορά. Έχετε πρόσβαση στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο με μια πλήρως διαφανή χρέωση 
πριν την επικύρωση της μεταφοράs χρημάτων. Είναι σημαντικό 
να αναφέρουμε ότι η προσαύξηση της iBanFirst είναι απολύτως 
σταθερή (είναι πάντα η ίδια), ενώ οι περισσότερες τράπεζες 
προσφέρουν μια μεταβλητή προσαύξηση, που βασίζεται στον 
όγκο των συναλλαγών της επιχείρησης.

Η διαδικασία της iBanFirst: 2 λεπτάΤραπεζική Διαδικασία : 24-48 ώρες

Εξοικονομήστε χρόνο και προσπάθεια. Πάντα Με Xαμηλές Xρεώσεις
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   Λογαριασμοί IBAN στο όνομα της επιχείρησής  
       σας και διαθέσιμοι σε 23+ νομίσματα

   100% διαδικτυακή πλατφόρμα και λογαριασμός 
       προσαρμοσμένος στις ανάγκες σας

   Το Προσωπικό μας είναι ειδικευμένο  
       σε μετατροπές συναλλάγματος και μεταφορές  
       χρημάτων αφοσιωμένο και πάντα εξυπηρετικό

   Μεταβαλλόμενη κοστολόγηση ανάλογα 
      τη χρονική στιγμή

   Συνήθως, δεν γνωστοποιούνται στους πελάτες  
      οι χρεώσεις και οι προμήθειες, πριν  
      πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές εκτός εάν 
      τηλεφωνήσετε στην τράπεζα.  

Συνηθισμένες Τράπεζες Η λύση που προσφέρουμε

   Τιμές συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο και
       ανταγωνιστικές χρεώσεις αναλογα με τον ετήσιο        
       όγκο συναλλαγών της επιχείρησης σας  

   Χωρίς κρυμμένες χρεώσεις ή προμήθειες
   Μειωμένα κόστη
   Ανταγωνιστικές τιμές

   Συνήθως μη διαδικτυακή διαδικασία
   Διαδικασία χωρισμένη σε φάσεις, όπου η καθεμιά 

      είναι χρονοβόρα και από διαφορετικό τμήμα  
     της τράπεζας.

   Συχνά αναποτελεσματική, με πολλαπλά βήματα 
      που απαιτούν τηλεφωνήματα ή/και emails.

   Γρήγορο άνοιγμα του λογαριασμού σας
   Αυτοματοποιημένη επεξεργασία (STP) των    

       εντολών σας από την προσφορά μέχρι  
       και την εκτέλεση

   Εκτέλεση της συναλλαγής σε 1, 24, 48 ώρες  
       ή άμεσα μεταξύ λογαριασμών iBanFirst.

   Συνήθως, δεν υπάρχει διαδικτυακή 
      πλατφόρμα για επιχειρήσεις

   Η ποιότητα των υπηρεσιών, συχνά,  
      εξαρτάται από τον όγκο των συναλλαγών  
      του πελάτη.

Χρονοβόρα 
Διαδικασία Άμεση 

Εκτέλεση

Χαμηλή Ποιότητα 
Εξυπηρέτησης

Υπηρεσίες 
Υψηλής Ποιότητας

Κρυφές  
Χρεώσεις & 
Προμήθειες

Διαφανείς 
Χρεώσεις 
& Χωρίς 

Προμήθειες

Ανταγωνιστικές, Διαφανείς Χρεώσεις, 100% Διαδικτυακά και Γρήγορα
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Για να σας δείξουμε καλύτερα πώς βοηθάμε τις επιχειρήσεις να επιτύχουν 
μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα από τους τρέχοντες πάροχους τραπεζικών 
υπηρεσιών – μέσω καλύτερων συναλλαγματικών ισοτιμιών και χωρίς προμήθειες 
στις νομισματικές μετατροπές- , σας παρουσιάζουμε το παρακάτω παράδειγμα 
μελέτης μιας επιχειρηματικής περίπτωσης.

Μια αναγνωρισμένη επιχείρηση (με έσοδα 100 εκατομμύρια δολάρια), μας έδωσε 
πραγματικά δεδομένα - ακριβείς ημερομηνίες και ακριβείς ώρες - των 
συναλλαγών συναλλάγματος που επεξεργάστηκε η τράπεζά τους.

Συγκρίναμε, για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες, με τις δικές μας χρεώσεις 
και τιμές συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Συμπέρασμα
Η iBanFirst θα εξοικονομούσε σε κόστος στην επιχείρηση 6.408,40 δολάρια και

1.041,65 ευρώ. Φυσικά, με την iBanFirst, όσο υψηλότερος είναι ο όγκος 
των νομισματικών μετατροπών, μεταφορά χρημάτων ή μεταφορών τόσο πιο 
σημαντική είναι η εξοικονόμηση για την επιχείρηση. Για παράδειγμα, για 
κάθε αγορά 1 εκατομμυρίου στερλινών (πληρωτέα σε δολάρια), θα μπορούσε 
να επιτευχθεί εξοικονόμηση ύψους 9.859,08 δολαρίων. Για τη μετατροπή  
Βουλγάρικου Lev, για κάθε εκατομμύριο Lev πληρωτέο σε Ευρώ, η επιχείρηση θα 
εξοικονομούσε 693,74€.

Τραπεζικές συναλλαγές της επιχείρησης έναντι συναλλαγών με την iBanFirst

Ημερομηνία/’Ωρα Νόμισμα προς 
Αγορά

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία Αξία Συναλλάγματος Συναλλαγματικό 

Κέρδος με την 
iBanFirst

Χρεώσεις Εξοικονόμηση με την iBanFirst

Τράπεζα Χ iBanFirst Τράπεζα Χ iBanFirst Τράπεζα Χ iBanFirst Εξοικονόμηση ανά 
Συναλλαγή

Συνολική 
Εξοικονόμηση

13 .10.2017 / 11:39:08 GBP 200,000.00 1.3527 1.3427 $270,531.80 $268,540.00 $1,991.80 $10.00 $0.00 $2,001.80 

$6,408.4030.10.2017 / 05:56:48 GBP  150,000.00  1.3429 1.3328 $201,435.00 $199,920.00 $1,515.00 $10.00 $0.00 $1,525.00 

20.11.2017 / 12:36:38 GBP 300,000.00 1.3444 1.3348 $403,311.60 $400,440.00 $2,871.60 $10.00 $0.00 $2,881.60 

22.11.2017 / 11:23:07 BGN 507,000.00 1.9500 1.9525 € 260,000.00 € 259,667.09 € 332.91 € 18.47 € 0.00 € 351.38 

€ 1,041.6519.12.2017 / 10:08:48 BGN 507,000.00 1.9500 1.9525 € 260,000.00 € 259,667.09 € 332.91 € 18.58 € 0.00 € 351.49 

31.01.2018 / 10:48:16 BGN 487,500.00 1.9500 1.9525 € 260,000.00 € 249,679.89 € 320.10 € 18.68 € 0.00 € 338.78 

Μπορείτε να ανακαλύψετε την εξοικονόμηση κόστους που θα μπορούσατε να  
έχετε με την iBanFirst, μπορείτε να μας ζητήσετε μια δωρεάν εξατομικευμένη 
προσφορά για τις υπηρεσίες μας, βασισμένη στις δικές σας συναλλαγματικές 
ανάγκες.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με Χαμηλές Χρεώσεις: Μελέτη μιας επιχειρηματικής περίπτωσης
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Είναι σχεδιασμένη για εύκολη πλοήγηση του πελάτη, και για να προσφέρει πάντα ασφάλεια, ταχύτητα, προστασία και συναλλαγές με χαμηλό κόστος. 

1. Πίνακας Ελέγχου (Dashboard)
Πλήρης επισκόπηση του λογαριασμού σας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προβολής όλων 
των λογαριασμών, των συναλλαγών, του 
ιστορικού των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
και ειδοποιήσεων  (τρέχουσες και προηγούμενες 
δραστηριότητες λογαριασμού)

2. Λογαριασμοί (Payments)
Λεπτομερής λίστα όλων των IBAN λογαριασμών σας 

3. Μεταφορές χρημάτων (Payments)
Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε νομισματικές 
μετατροπές και συναλλαγματικές μεταφορές 
χρημάτων

4. Αγορά/Πώληση (Buy/Sell)
Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
αγοραπωλησίες νομισμάτων μεταξύ των δικών σας 
IBAN λογαριασμών 

5. Συναλλαγές (Transactions)
Σύνοψη όλων των μεταφορών χρημάτων, 
μετατροπών και χρεώσεών σας. Μπορείτε να 
φιλτράρετε με βάση την ημερομηνία, τον τύπο 
συναλλαγής και την κατάσταση

6. Δικαιούχοι (Beneficiaries)
Ο κατάλογος όλων των δικαιούχων που έχετε 
προσθέσει. Εδώ, μπορείτε επίσης να προσθέσετε 
νέους δικαιούχους

 2

 3

 4

 5

 6

 1

Η Πλατφόρμα της iBanFirst
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Welcome

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας είναι 
η δυνατότητα να βλέπουν την κλειδωμένη τιμή που ισχύει και τις 
συνολικές χρεώσεις πριν την έγκριση μιας συναλλαγής. Αυτό σημαίνει 
ότι ο πελάτης γνωρίζει πάντα και ακριβώς το κόστος κάθε συναλλαγής.

Βήμα 1:
Για να πραγματοποιήσετε ταυτόχρονα συναλλαγματική μετατροπή και 
μεταφορά χρημάτων, επιλέξτε: δικαιούχο, λογαριασμό προς χρέωση, 
ποσό, ταχύτητα μεταφοράς και χρεώσεις. Εισάγετε την επικοινωνία 
προς τον δικαιούχο (λόγος μεταφοράς χρημάτων), επιλέξτε (αν 
επιθυμείτε) την ειδοποίηση του δικαιούχου μέσω email, συμπληρώστε  
(αν επιθυμείτε) το εσωτερικό σημείωμα (για εσας μόνο).  
Πατήστε Next (Επόμενο)

Βήμα 2:
Ελέγχετε τα στοιχεία της συναλλαγματικής 
μεταφοράς χρημάτων, συμμπεριλαμβανομένης 
της ισχύουσας τιμής που πάντα κλειδώνει για 10 
δευτερόλεπτα πριν ανανεωθεί. Πατήστε Validate 
(Επιβεβαίωση)

 2

 1

Μαζί μας, οι διαδικασίες πληρωμής και οι χρεώσεις είναι πάντα πλήρως διαφανείς – και μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων  
και μεταφορές χρημάτων την ίδια στιγμή.

Η Πλατφόρμα της iBanFirst
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Οι λογαριασμοί των πελατών μας επωφελούνται από τον ισχυρό έλεγχο 
ταυτότητας με τεχνολογίες κωδικού πρόσβασης μιας χρήσης και δύο 
παραγόντων (TOTP). Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους οι πελάτες μπορούν 
να πιστοποιήσουν με ασφάλεια την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους:

Προτεραιότητα μας η Ασφάλεια σας

Λαμβάνουμε κάθε δυνατή προφύλαξη και μέτρα για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Διασφαλίζουμε ότι τα κεφάλαια των πελατών μας διαχωρίζονται 
από αυτά της iBanFirst σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή τράπεζα. Παράλληλα, παρέχουμε διάφορες ασφαλείς διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας, και καθοδηγούμε τους πελάτες 
μας στους καλύτερους τρόπους δημιουργίας και διατήρησης ασφαλών κωδικών πρόσβασης.Κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να βεβαιωθούμε ότι τα δεδομένα των 
πελατών μας είναι πάντα ασφαλή. 

Ασφαλή Κεφάλαια Πελατών Ασφαλής Διαδικτυακή Ταυτοποίηση 

Μόνο οι πελάτες έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Σε καμία περίπτωση 
και για κανένα λόγο δεν μπορεί η iBanFirst ή οι συνεργάτες της να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά

Διατηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό από αυτό της iBanFirst

Τα κεφάλαια σας διατηρούνται σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή τράπεζα, η οποία 
επιτυγχάνει με συνέπεια υψηλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, από τις κορυφαίες εταιρείες 
αξιολόγησης παγκοσμίως

Δεν μπορούμε και δεν έχουμε σκοπό να  εκμεταλλευτούμε ή με οποιονδήποτε 
τρόπο χρησιμοποιήσουμε ποτέ κεφάλαια πελατών για να έχουμε κέρδος

Στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας μας, να είστε σίγουροι ότι 
τα κεφάλαια των πελατών μας δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιηθούν για να 
πληρώσουν τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές της iBanFirst

•

•

•

•

• 3 Το YubiKey που δημιουργεί έναν κωδικό πρόσβασης μίας χρήσης,  
για ασφάλεια κάθε φορά

Κατεβάστε το στο
 
Google Authenticator 1

Η δωρεάν εφαρμογή iBanFirst για smartphones που ενσωματώνει 
τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (TOTP)

2
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Διαπιστευμένο  Ίδρυμη Μεταφοράς Χρημάτων 
από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου
Η άδειά μας μας επιτρέπει να παρέχουμε διασυνοριακές υπηρεσίες για 
χρηματικές μεταφορές χρημάτων σε όλες τις χώρες που είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναγνωρισμένο μέλος της SWIFT και της SEPA

Δικοί μας αριθμοί BIC και IBAN

Είμαστε το μοναδικό ίδρυμα υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων που έχει 
άδεια για τη δημιουργία IBAN (International Bank Account Identifier 
Numbers) σε περισσότερα από 23 νομίσματα.

(Ο Κωδικός Αναγνώρισης Τραπεζών (BIC) και ο κώδικας SWIFT, είναι ακριβείς 
τρόποι αναγνώρισης μεμονομένων τραπεζών οπουδήποτε στον κόσμο. Τα 
IBAN αναγνωρίζονται παγκοσμίως και είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
για τον δικαιούχο να αναγνωρίζει τις μεταφορές χρημάτων σας).

Επαγγελματικό Κύρος
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Νομοθεσία Ε.Ε.: Οδηγία PSD1

Άδεια Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομοθεσία Ε.Ε.: Οδηγία PSD2

Open Banking και Προστασία Δεδομένων

Για να λειτουργήσει νόμιμα σαν ίδρυμα μεταφοράς χρημάτων (Payment  
Institution) – ο οικονομικός νομοθετικός όρος για έναν οργανισμό που 
παρέχει οικονομικές υπηρεσίες- , στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μια τράπεζα ή 
οποιουδήποτε άλλου είδους χρηματοπιστωτικός φορέας, πρέπει να υποβάλει 
αίτηση και να λάβει άδεια από την εθνική τραπεζική αρχή (NBA) της χώρας 
στην οποία έχει την έδρα του. Ο τύπος της άδειας που δίνεται εξαρτάται από το 
είδος και τις υπηρεσίες του φορέα, και κατ’επέκταση μπορεί να ισχύουν κάποιες 
προϋποθέσεις όπως η απαίτηση αρχικού κεφαλαίου αν το ίδρυμα παρέχει 
πιστώσεις ή αξιοποιεί κεφάλαια πελατών.

Η iBanFirst έχει αδειοδοτηθεί από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (ΝΒΑ) ως 
Ίδρυμα Μεταφοράς Χρημάτων (Payment Institution) φορέας παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς χρημάτων εντός της Ε.Ε και, όπως και ο τρέχων τραπεζικός σας 
πάροχος, είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με όλη τη νομοθεσία της Ε.Ε για τα 
χρηματοοικονομικά και τα προσωπικά δεδομένα.

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) δημοσίευσε τη νομοθεσία (Οδηγία για τις 
Υπηρεσίες Πληρωμών, PSD1) ώστε να δημιουργηθεί η νομική βάση για μια 
ενιαία αγορά μεταφοράς χρημάτων εντός της Ε.Ε. Σκοπός της οδηγίας ήταν 
«να δημιουργηθούν ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες υπηρεσίες μεταφοράς 
χρημάτων σε όλη την Ε.Ε. Ο στόχος ήταν να καταστούν οι διασυνοριακές 
μεταφορές χρημάτων το ίδιο εύκολες, αποτελεσματικές και ασφαλείς όσο οι 
“εθνικές” μεταφορές χρημάτων σε ένα κράτος μέλος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 
Φύλλο οδηγιών - Οδηγία για τις Υπηρεσίες Μεταφοράς Χρημάτων, Βρυξέλλες, 12 
Ιανουαρίου 2018).

Η οδηγία PSD1 αναθεωρήθηκε το 2015, ως Οδηγία για τις Υπηρεσίες 
Μεταφοράς Χρημάτων 2 (PSD2). Οι κανόνες της έλαβαν νομική ισχύ στην Ε.Ε. 
από τις 13 Ιανουαρίου 2018 και οι στόχοι τους είναι:

Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε υποχρεούνται 
να παραχωρήσουν στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις μεγαλύτερο έλεγχο των 
οικονομικών τους δεδομένων: να «ανοίγουν» τα δεδομένα των πελατών τους 
σε οργανισμούς τρίτων με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν προηγουμένως 
δώσει τη συγκατάθεσή τους για τέτοια πρόσβαση. (Ως εκ τούτου και ο όρος 
«Open Banking»). Υπάρχει επίσης ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων της Ε.Ε (GDPR), ο οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και έχει ως 
στόχο να προστατεύσει όλους τους πολίτες της Ε.Ε, να τους δώσει περισσότερο 
έλεγχο πάνω στο ιδιωτικό απόρρητο των προσωπικών τους δεδομένων, και 
να υποχρεώσει τους οργανισμούς σε όλη την Ε.Ε. να συμμορφωθούν με τη 
νομοθεσία.

•
•

•
•

Η συμβολή σε μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή 
αγορά μεταφοράς χρημάτων
Η βελτίωση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παρόχους 
υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των νέων 
πάροχων (όπως η iBanFirst)
Να κάνουν τις μεταφορές χρημάτων πιο ασφαλείς
Να προστατεύσουν τους καταναλωτές.

Άδειες και Οδηγίες της Ε.Ε., Open Banking και Προστασία Δεδομένων
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Βραβευμένη Αναγνώριση από τον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο

2017 FINTECH100 Κορυφαίες Fintech 
Καινοτομίες σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Finance Innovation (2017) The Leaders of Finance (2017)

Βράβευση:  Αναγνωριστήκαμε ως ένα από τα 
50 κορυφαία Fintech αστέρια του μέλλοντος. 

 Σχετικά με το βραβείο (Είμαστε στη σελίδα 79) 
 

Το Fintech 100 αναγνωρίζει τις κορυφαίες 
εταιρείες στον τομέα των χρηματοοικονομικών 
τεχνολογιών: οι 50 κορυφαίοι καταξιωμένοι 
παίκτες που δημιουργούν αλλαγές εκ των έσω 
στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 50 από 
τα αναδυόμενα αστέρια Fintech του μέλλοντος. 
Προσφέρει μια λεπτομερή οπτική των πιο 
συναρπαστικών νεοσύστατων επιχειρήσεων και 
οργανισμών που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία 
για να φέρουν επανάσταση στη βιομηχανία. Η 
έκθεση αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια 
μεταξύ της H2 Ventures και της KPMG.

Βράβευση:  Η επιλογή μας ως η μια από τις 
επίλεκτες καινοτόμες εταιρείες τον Ιούνιο του 2017.

 Σχετικά με το βραβείο 

 

Από τη δημιουργία του το 2017 το Finance 
Innovation, έχει αναγνωρίσει και βραβεύσει 
πάνω από 400 καινοτόμα έργα στον τομέα των 
χρηματοοικονομικών

Βράβευση:  Διακριθήκαμε στις κατηγορίες 
Χρηματοοικονομική, Ασφάλειες και Διαχείριση 
Περιουσιακών Στοιχείων του τομέα των 
Οικονομικών.

 Σχετικά με το βραβείο 
 

Τα βραβεία The Leaders of Finance βραβεύουν τις 
καλύτερες δεξιότητες και χρηματοοικονομικές 
πρακτικές, στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, 
σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου και 
δημοσιογράφους του Décideurs Stratégie Finance 
Droit. 
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Πώς να  Ανοίξετε Λογαριασμό

Αίτηση πελάτη
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση. Πρέπει να 
συμπληρώσετε πλήρως την αίτηση και να υπογραφεί από τον 
νομικό εκπρόσωπο/-ους

Καταστατικό της εταιρείας,  και οποιασδήποτε  εταιρείας  
που κατέχει πάνω από το 25% της εν λόγω εταιρείας ή 
οποιασδήποτε μητρικής εταιρείας

Έγγραφο Ταυτότητας του υπογράφοντα/-ων της αίτησης 
(Στο έγγραφο ταυτότητας πρέπει να φαίνεται η υπογραφή 
του δικαιούχου). Ο υπογράφων /-οντες πρέπει να είναι σε 
θέση να εκπροσωπούν την εταιρεία. Διαφορετικά απαιτείται 
πληρεξούσιο. Επίσης απαιτείται έγγραφο ταυτότητας όλων 
των χρηστών του λογαριασμού

Η αίτηση  πελάτη πρέπει να υπογράφεται και να 
χρονολογείται από τον νομικό  εκπρόσωπο/-ους
και να αναφέρει λεπτομερώς όλες τις εταιρείες και  
τα άτομα που κατέχουν πάνω από το 25% της εταιρείας  
(εταιρική δομή)

Απόδειξη ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στο 
όνομα  της εταιρείας σας. Η πρώτη  μεταφορά κεφαλαίων  
προς την iBanFirst  πρέπει να σταλεί από τον ίδιο τραπεζικό 
λογαριασμό.  Ο λογαριασμός πρέπει να ανήκει  σε τράπεζα 
(πιστωτικό ίδρυμα) εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
χώρου, ή ένα πιστωτικό ίδρυμα ισοδύναμης δικαιοδοσίας, 
ή ένα πιστωτικό ίδρυμα εντός της χώρας σύστασης της 
εταιρείας σαςΈγγραφο Ταυτότητας/-ων οποιουδήποτε τελικού 

μετόχου, που κατέχει περισσότερο από το 25% της εταιρείας

Έγγραφο σύστασης της εταιρείας,  και οποιασδήποτε  
εταιρείας που κατέχει πάνω από το 25% της εν λόγω εταιρείας  

Σημαντικό 
Πατήστε εδώ για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τα απαιτούμενα έγγραφα. Όπου ενδείκνυται, το Τμήμα 
Συμμόρφωσης μπορεί να ζητήσει επιπλέον έγγραφα
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Ο τρόπος της iBanFirst

Με την iBanFirst, οι εταιρείες 
εξοικονομούν χρόνο, χρήμα - και 
βιώνουν τον τραπεζικό τομέα 
σαν μια ουσιαστική υπηρεσία.
 
Pierre-Antoine Dusoulier  
CEO & Ιδρυτής | iBanFirst

Γρήγοροι. Ανταγωνιστικοί. 
Αποτελεσματικοί. Ασφαλείς

Τιμές Συναλλάγματος  
σε Πραγματικό Χρόνο

Λογαριασμοί IBAN Πολλαπλών 
Νομισμάτων στο όνομα  
της επιχείρησης σας 
 

Χωρίς Κρυφές Χρεώσεις 
ή Προμήθειες
 
Αδειοδοτημένο και Ελεγχόμενο Ίδρυμα 
Μεταφοράς Χρημάτων από την Ε.Ε. 

Πλήρης συμμόρφωση σε όλες  
τις οδηγίες της Ε.Ε για τα Οικονομικά και 
τα Προσωπικά Δεδομένα
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Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες 
πληροφορίες, είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε με 
όποιον τρόπο επιθυμείτε: τηλεφωνικώς, αυτοπροσώπως, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω διαδικτύου. Μπορείτε 
επίσης δημιουργήσετε έναν δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό ή/
και να ζητήσετε μια δωρεάν προσωπική προσφορά

Κάλεστε, Στείλτε Email, Αποκτήστε Δωρεάν Δοκιμαστικό Λογαριασμό, Ζητήστε Προσφορά Χρεώσεων
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