ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

OPEN BANKING: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ SIA
ΚΑΙ ΤΗN CRIF ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Χάρη σε αυτήν τη συμφωνία, οι δύο εταιρείες θα προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες
με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού τραπεζών,
εταιρειών και fintechs, καθοδηγούμενες από τις καινοτομίες που εισήχθησαν στην
αγορά από την PSD2

Μιλάνο και Μπολόνια, 14 Ιουλίου 2020 – Η CRIF, παγκόσμια εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε
πιστωτικά γραφεία, επιχειρηματικών πληροφοριών και πιστωτικών λύσεων, και η SIA,
κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας σε υπηρεσίες πληρωμών και υποδομών που
ελέγχεται από την CDP Equity, έχουν υπογράψει μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας
για να προσφέρουν προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές Open Banking στην Ιταλία
και την Ευρώπη.
Ο στόχος της συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας καινοτομίας των τραπεζών,
των εταιρειών και των fintechs στο νέο ψηφιακό σενάριο που προκύπτει επίσης από τις
καινοτομίες που εισήχθησαν στην αγορά από την PSD2, και ιδίως την πρόσβαση σε δεδομένα
τρεχούμενων λογαριασμών πελατών - που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση - και πληρωμή
παραγγελιών από εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία μεταξύ CRIF και SIA προβλέπει την ενσωμάτωση των
αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρουν και θα καλύψει την από κοινού απ’ άκρη
σ’ άκρη διαχείριση της εμπειρίας του χρήστη, αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που
προσφέρει το Open Banking, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης των προσωπικών
οικονομικών στοιχείων των πελατών μέσω προηγμένων λύσεων Personal και Business
Finance Management (PFM και BFM).
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Για παράδειγμα, θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας αγοράς, τόσο σε παραδοσιακά
όσο και σε ψηφιακά κανάλια, μέσω της Υπηρεσίας Payment Initiation Service (PIS),
δηλαδή

ξεκινώντας τη συναλλαγή πληρωμής από τον τρεχούμενο λογαριασμό που έχει

επιλέξει ο πελάτης, εκτός των άλλων μέσων πληρωμών που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή
όπως πιστωτικές κάρτες και ψηφιακά πορτοφόλια.
Θα διευκολύνει επίσης τα άτομα και τις επιχειρήσεις να λάβουν δάνεια μέσω μιας πλήρως
ψηφιακής εμπειρίας, χάρη σε ένα πιο πλήρες και ενημερωμένο σύνολο δεδομένων που θα
κάνει την πρόσβαση στην πίστωση απλούστερη. Οι CRIF και SIA, εκτός από την παροχή στις
Ιταλικές και Ευρωπαϊκές αγορές ενός οικοσυστήματος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
προσβάσιμων από μια ενιαία αγορά και μέσω APIs, στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη νέων
περιπτώσεων

χρήσης

και

μοντέλων

συνεργασίας

μεταξύ

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων, εταιρειών και fintechs.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτήν τη συνεργασία με έναν παγκόσμιο
παίκτη

όπως

η

SIA.

Η

συμπληρωματικότητα

των

υπηρεσιών

των

δύο

εταιρειών,

αντιπροσωπεύει μια μεγάλη αξία που σκοπεύουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας καθώς
και στους δικούς τους τελικούς πελάτες. Γνωρίζουμε ότι η επιτάχυνση στην αγορά που
προκλήθηκε από την καινοτομία, θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε με την πάροδο του χρόνου
την ολοκληρωμένη προσφορά μας προκειμένου να φτάσουμε στα επόμενα επίπεδα με ολοένα
και πιο καινοτόμες και υψηλής απόδοσης ψηφιακές λύσεις» σχολίασε ο Carlo Gherardi, CEO
της CRIF.
«Η αξιοπιστία των υποδομών της SIA και των υπηρεσιών συναλλαγών στον τομέα των
πληρωμών και η ποιότητα των υπηρεσιών πληροφοριών της CRIF, χαρακτηριστικά που έχουν
ήδη εκτιμηθεί και αναγνωριστεί στην Ιταλία και στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύουν έναν
εξαιρετικό συνδυασμό που μας επιτρέπει να ανταγωνιστούμε στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας
την ηγετική μας θέση στην καινοτομία και την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς για
την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μοντέλων που προσφέρει το Open Banking", δήλωσε ο
Nicola Cordone, CEO της SIA.
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Σχετικά με την CRIF
Η CRIF είναι μια παγκόσμια εταιρεία που ειδικεύεται σε γραφεία συγκέντρωσης πιστώσεων και επιχειρηματικές
πληροφορίες και πιστωτικές λύσεις. Ιδρύθηκε το 1988 στην Μπολόνια (Ιταλία) και λειτουργεί σε τέσσερις ηπείρους. Η
CRIF είναι επί του παρόντος ηγέτης στην ηπειρωτική Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών πιστωτικών πληροφοριών
και ένας από τους κύριους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών για
επιχειρηματικές και εμπορικές πληροφορίες και διαχείριση πιστώσεων και μάρκετινγκ. Σήμερα πάνω από 6.300
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 55.000 εταιρικοί πελάτες και 340.000 καταναλωτές χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες της CRIF σε περισσότερες από 50 χώρες καθημερινά. Για έκτη συνεχή χρονιά, η CRIF συμπεριλήφθηκε στην
φημισμένη λίστα IDC FinTech Rankings Top 100, καταλαμβάνοντας την 50η θέση σε διεθνές επίπεδο και την πρώτη
θέση μεταξύ των ιταλικών εταιρειών. Μέσω της εξουσιοδότησης που εκδόθηκε από την CRIF RealTime Ireland το
2019, η CRIF ολοκλήρωσε την κάλυψή της ως AISP σε 31 ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται η αναθεωρημένη
οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.crif.com

Σχετικά με τη SIA
H 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
δημόσιους φορείς στους τομείς των πληρωμών, των καρτών, των υπηρεσιών δικτύου και τις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος
SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 χώρες ενώ παράλληλα διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Αυστρία, Κροατία, Τσεχία,
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Παραρτήματα της εταιρείας λειτουργούν
επίσης στο Βέλγιο και την Ολλανδία ενώ γραφεία της υπάρχουν και σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en
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