
 

 

ΝΕΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ 
ΤHΝ BNP PARIBAS KAI ΤHΝ SIA  

Μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της SIA θα γίνεται η επεξεργασία καρτών που εκδίδονται από 
την BNP Paribas σε συνεργασία με σημαντικούς διεθνείς εμπορικούς εταίρους 

Συνεργασία για co-branded κάρτες με την Accor, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της φιλοξενίας, 
πρωτοβουλία που αποτελεί την πρώτη εισαγωγή τους στην αγορά 

 
 
Μιλάνο και Παρίσι, 24 Νοεμβρίου 2021 - Η BNP Paribas συνεργάζεται με την SIA, κορυφαία ευρωπαϊκή 
εταιρεία υψηλής τεχνολογίας σε υπηρεσίες πληρωμών και υποδομών, ελεγχόμενη από τη CDP Equity, για να 
υποστηρίξει την κυκλοφορία co-branded καρτών με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους στη Γαλλία 
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
 

Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, η SIA θα επεξεργάζεται co-branded ψηφιακές και φυσικές κάρτες, οι 
οποίες θα εκδίδονται από την BNP Paribas. Η πλατφόρμα της SIA υποστηρίζει τη διαχείριση πληρωμών με 
κάρτες πολλών κορυφαίων εμπορικών εταίρων και περιλαμβάνει επίσης προηγμένες υπηρεσίες για τη 
διαχείριση και την πρόληψη απάτης και αντιστροφών χρεώσεων, καθώς και λύσεις τελευταίας 
τεχνολογίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας για ηλεκτρονικές πληρωμές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 

Επίσης, η BNP Paribas αξιοποιεί τις πλατφόρμες ψηφιακής μετάβασης και Open Banking της SIA για την 
εγγραφή νέων πελατών που χρησιμοποιούν εφαρμογές για κινητά και αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που 
σχετίζονται με διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις ευκαιρίες που απορρέουν από την 
εισαγωγή της Οδηγίας Payment Services Directive 2 (PSD2). 
 

Μέσω των πλατφορμών της SIA, η BNP Paribas δίνει τη δυνατότητα στους εμπορικούς συνεργάτες της 
να βελτιώσουν τα προγράμματα επιβράβευσης πόντων προσφέροντας στον πελάτη μια αναβαθμισμένη 
εμπειρία. Η Accor, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της φιλοξενίας, είναι η πρώτη εταιρεία που επωφελείται 
από τη συμφωνία για την κυκλοφορία μιας νέας κάρτας πληρωμών στη Γαλλία, με σταδιακή 
κυκλοφορία στην Ευρώπη. Η κάρτα, διαθέσιμη σε διάφορες εκδόσεις, θα προσφέρει στα μέλη την ευκαιρία να 
συλλέγουν πόντους επιβράβευσης όταν κάνουν καθημερινές αγορές και να λαμβάνουν πρόσθετα προνόμια 
προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά τους. 
 

«Η αγορά των καρτών πληρωμών υφίσταται ένα τεράστιο μετασχηματισμό, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, τόσο σε 
λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
εμπλουτίζουν την εμπειρία των πελατών και εισάγουν υπηρεσίες και προσφορές υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας. Ως ευρωπαϊκός τραπεζικός όμιλος, καινοτομούμε συνεχώς σε λύσεις πληρωμών για να υποστηρίξουμε 
τους πελάτες με τις νέες συνήθειες και φιλοδοξίες τους. Αυτή η συνεργασία με τη SIA θα μας επιτρέψει να 
διαθέσουμε co-branded κάρτες στη Γαλλία και στην Ευρώπη, προσφέροντας προγράμματα επιβράβευσης 
πόντων σε διάφορα οικοσυστήματα», δήλωσε ο Carlo Bovero, Global Head of Cards and Innovative 
Payments στην BNP Paribas. 
 

«Είμαστε περήφανοι που ενισχύσαμε τη μακροχρόνια σχέση μας με τον Όμιλο BNP Paribas, υποστηρίζοντας 
την επέκταση των co-branded καρτών σε όλη την Ευρώπη. Οι πλατφόρμες που διαθέτουμε για τις ψηφιακές 
πληρωμές εξορθολογίζουν τη διαδικασία ψηφιακής μετάβασης των τελικών χρηστών του BNPP, σε σχέση με τις 



 

 

απαιτήσεις ασφάλειας PSD2 και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των πελατών εισάγοντας υπηρεσίες 
και προσφορές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας», δήλωσε ο Eugenio Tornaghi, Marketing & Sales 
Director της SIA. «Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα ακόμα βήμα της SIA προς τα εμπρός στη τοποθέση 
ως αξιόπιστου τεχνολογικού εταίρου για τους κύριους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους στους τομείς του 
ηλεκτρονικού χρήματος και των διασυνοριακών υπηρεσιών πληρωμών». 
 
 
 
 
 

 
 
About BNP Paribas 
BNP Paribas BNP Paribas is the European Union’s leading bank and key player in international banking. It operates in 68 
countries and has more than 193,000 employees, including nearly 148,000 in Europe. The Group has key positions in its 
three main fields of activity: Retail Banking for the Group’s retail-banking networks and several specialised businesses 
including BNP Paribas Personal Finance and Arval ; Investment & Protection Services for savings, investment and protection 
solutions ; and Corporate & Institutional Banking, focused on corporate and institutional clients. Based on its strong 
diversified and integrated model, the Group helps all its clients (individuals, community associations, entrepreneurs, SMEs, 
corporates and institutional clients) to realise their projects through solutions spanning financing, investment, savings and 
protection insurance. In Europe, BNP Paribas has four domestic markets: Belgium, France, Italy and Luxembourg. The 
Group is rolling out its integrated retail-banking model across several Mediterranean countries, Turkey, Eastern Europe as 
well as via a large network in the western part of the United States. As a key player in international banking, the Group has 
leading platforms and business lines in Europe, a strong presence in the Americas as well as a solid and fast-growing 
business in Asia-Pacific.  
BNP Paribas has implemented a Corporate Social Responsibility approach in all its activities, enabling it to contribute to the 
construction of a sustainable future, while ensuring the Group's performance and stability. 
 
Η SIA – θυγατρική εταιρεία της CDP Equity – αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη 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, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Νότιο Αφρική. Παράρτημα της εταιρείας λειτουργεί επίσης  
στη Πολωνία.  
Για περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en  
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