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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η BANCOMAT S.P.A. και η SIA ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν οι δύο εταιρείες για την ανάπτυξη προηγμένων 

τεχνολογικών λύσεων που θα λειτουργήσουν προς όφελος ολόκληρου του εθνικού 

συστήματος ψηφιακών πληρωμών 
 

Προγραμματίζεται και η δημιουργία μιας νέας εταιρίας 

NewCo για την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμών 

 

Ρώμη και Μιλάνο, 23 Ιουνίου 2021- H BANCOMAT S.p.A., ηγετική εταιρεία του κλάδου και 

ιδιοκτήτρια των δικτύων BANCOMAT® και PagoBANCOMAT®, καθώς και της καινοτόμου 

υπηρεσίας BANCOMAT Pay®, υπέγραψε Μνημόνιo Συνεργασίας με την SIA S.p.A., εταιρεία 

υψηλής τεχνολογίας ελεγχόμενη από τη CDP Equity και Ευρωπαϊκός ηγέτης στο σχεδιασμό, 

την εφαρμογή και τη διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών στους τομείς Card 

& Merchant Solutions, Digital Payments Solutions και Capital Market & Network Solutions.  

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας νέας εφοδιαστικής αλυσίδας 

για τα συστήματα πληρωμών και ανάληψης μετρητών BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® 

και BANCOMAT Pay®,  ικανή να επανασχεδιάσει και να εκσυγχρονίσει αυτές τις υπηρεσίες, 

δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει το εγχώριο δίκτυο σε διεθνές 

επίπεδο.  

Η συμφωνία αυτή ενισχύει μια συνεργασία σχεδόν 40 ετών, που περιλαμβάνει και την νέα 

υπηρεσία ψηφιακών πληρωμών BANCOMAT Pay® που δημιουργήθηκε το 2018.  

Η BANCOMAT S.p.A. και η SIA, πέρα από τη δέσμευση τους στην υποστήριξη της 

ψηφιοποίησης των συστημάτων πληρωμών της χώρας, στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων 

συστημάτων πληρωμών BANCOMAT που θα φέρουν βελτιωμένη διαχείριση του δικτύου 

μέσω ενός κεντρικού μοντέλου, ενός τεχνολογικού κόμβου καινοτομίας  που θα 

διαχειρίζεται η BANCOMAT S.p.A., ο οποίος θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω 

προώθηση της καινοτομίας, και ταυτόχρονα θα μειώσει τον χρόνο αναμονής στην αγορά.  

Το έργο αυτό θα διασφαλίσει πως τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι παράμετροι 

ασφαλείας του δικτύου θα παραμείνουν σε ισχύ και θα ενισχύσουν τους στόχους του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου 2020-2024.  
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Οι βασικοί στόχοι του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:  

- Η ανάπτυξη ενός νέου τεχνολογικού κόμβου καινοτομίας  για την BANCOMAT S.p.A. 

από την SIA, ο  οποίος θα τεθεί σε λειτουργία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και θα 

εξυπηρετεί εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών,  τραπεζικούς οργανισμούς και όλους 

τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας 

- την ενσωμάτωση μίας νέας εταιρίας NewCo, αφιερωμένη στη διαχείριση των 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας συναλλαγών των BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® 

και BANCOMAT Pay®, που προορίζεται να λειτουργεί ανταγωνιστικά σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών 

Οι όροι των Μνημονίου Συνεργασίας θα καθοριστούν στη συνέχεια και θα διευκρινιστούν 

στις Συμφωνίες που θα υπογράψουν τα δύο μέρη έως τις 21 Δεκεμβρίου 2021.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BANCOMAT S.p.A.,  Alessandro Zollo σχολίασε: «Η 

υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας είναι σύμφωνη με την πορεία προς την 

καινοτομία που ξεκίνησε το Επιχειρηματικό Σχέδιο και επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο που 

έχει και που σκοπεύει να συνεχίσει να έχει η BANCOMAT S.p.A. στην ανάπτυξη του τομέα 

των ψηφιακών πληρωμών. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής θα ωφελήσει ολόκληρο 

το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, και η πλέον αναγκαία νέα στρατηγική 

μετάβασης στην αγορά θα μας φέρει στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης της 

χώρας.» 

Ο Federico Lovadina, Πρόεδρος της SIA, έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά 

με την πρωτοβουλία: «Με αυτό το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, η SIA ενισχύει τη 

δέσμευση της να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληρωμών, τα οποία 

καθίστανται ολοένα και πιο κρίσιμα για την τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη του 

εθνικού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό αποτελεί περαιτέρω 

απόδειξη πως η Ιταλία διαδραματίζει ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στον τομέα των fintech 

και οδηγεί την καινοτομία στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς και σε 

πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.» 
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BANCOMAT S.p.A.  

Η BANCOMAT S.p.A. διαχειρίζεται τα πιο διαδεδομένα και αναγνωρισμένα κυκλώματα ανάληψης και 

πληρωμής στην Ιταλία, τα οποία αναγνωρίζονται από τα εμπορικά σήματα BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® 

και BANCOMAT Pay®. Είναι μια από τις κορυφαίες και πιο σημαντικές εταιρείες στην αγορά πληρωμών μέσω 

χρεωστικής κάρτας στην Ιταλία, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,5 δισεκατομμύρια σε συναλλαγές πληρωμών και 

ανάληψης με συνολική αξία άνω των 252 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και με 34 εκατομμύρια ενεργές 

κάρτες. Ανήκει σε 125 ιταλικές τράπεζες που αποτελούν μέρος περισσότερων από 400 τραπεζών που 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της. 

Επικοινωνία 

Vittorio Silva  

Head of Communications & Public Relations  

Mob: +39 3346386965  

e-mail: v.silva@bancomat.it 

Για περισσότερες πληροφορίες : www.bancomat.it 

SIA S.p.A.  

SIA - θυγατρική εταιρεία της CDP Equity - αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και 

την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κεντρικές 

Τράπεζες, Εταιρείες και για το Δημόσιο Τομέα, στους τομείς των Καρτών Πληρωμών και Λύσεων για 

Εμπόρους, των Ψηφιακών Πληρωμών και των υπηρεσιών για Κεφαλαιαγορές και σχετικά Δίκτυα. Ο Όμιλος 

SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες από 50 χώρες ενώ παράλληλα λειτουργεί μέσω των 

θυγατρικών εταιρειών και των παραρτημάτων του σε Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί γραφεία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία. Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 

Επικοινωνία 

 

Filippo Fantasia     Valentina Piana  

Media Coordination Manager    Media Coordination  

Mob. +39 335.1202713    Mob. +39 342.0467761  

e-mail: filippo.fantasia@sia.eu    e-mail: valentina.piana@sia.eu 

 
NEW SIA GREECE     V+O COMMUNICATION 

Σοφία Ρουμελιώτου       Ιάσων Καμπάνης 

Communications     Senior Account Manager 

Tel. +30 210.6244543     Τel.: +30 210.7249000 (215) 

Mob. +30 697.1899547     Mob. +30 693.6948751 

Email: sofia.roumeliotou@sia.eu    Email: jc@vando.gr 
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