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ΤΗΝ SIA ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η LANDESBANK BERLIN ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΡΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 
Η τεχνολογική υποδομή της SIA επεξεργάζεται περισσότερες από 2.8εκ. κάρτες 

που έχουν εκδοθεί από την LLB σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς εμπορικούς φορείς 
 

Ανάμεσα στις πρώτες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά βρίσκεται 
η πρωτοποριακή ανέπαφη κάρτα, κοινού εμπορικού σήματος με την ADAC, 

τη Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου 
 
 

Μιλάνο, 3 Ιουνίου 2020 - Η τράπεζα Landesbank Berlin, ο μεγαλύτερος εκδότης πιστωτικών καρτών 

κοινού εμπορικού σήματος στη Γερμανία, επέλεξε τη SIA, την Ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, 

ηγέτιδα στους τομείς των ηλεκτρονικών πληρωμών και υποδομών, για την πραγματοποίηση ενός νέου 

συστήματος διαχείρισης καρτών πληρωμών κοινού εμπορικού σήματος με κορυφαίους φορείς 

στη Γερμανία, όπως η ΑDAC, η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου.  

 

Με αυτή τη συμφωνία, η επεξεργασία πάνω από 2.8 εκατομμυρίων καρτών που έχουν εκδοθεί από την  

Landesbank Berlin γίνεται μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας της SIA, η οποία επίσης περιλαμβάνει 

προηγμένες υπηρεσίες για τη διαχείριση και αποτροπή απάτης, και τη διαχείριση οικονομικών 

διαφορών και αντιστροφής χρεώσεων.  

 

Η Landesbank Berlin μπορεί επίσης να κάνει χρήση επιπλέον εφαρμογών που έχουν καταστεί διαθέσιμες από 

τη SIA, όπως η ψηφιακή διαφύλαξη εγγράφων πελατών και λύσεις Business Intelligence & 

Datawarehouse οι οποίες, μέσω προληπτικής ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών, υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

 

«Σε συνεργασία με τη SIA προσφέρουμε στους πελάτες πιστωτικών καρτών καινοτόμες λύσεις πληρωμών στα 

μηχανήματα POS και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αναμένουμε επίσης από την αλλαγή να επεκτείνουμε τις 

δραστηριότητές μας σε συνεργασία με φορείς και να επωφεληθούμε από τα μειωμένα κόστη» σχολίασε ο 

Johannes Drews, Managing Director της Landesbank Berlin AG.  

 

«Αυτή η πρωτοβουλία μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους γιατί η Landesbank Berlin επέλεξε να χρησιμοποιήσει 

τη ψηφιακή μας πλατφόρμα για να προσφέρει στους πελάτες των συνεργατών της μια σειρά από 

πρωτοποριακές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν από πληρωμές μέχρι ασφάλιση. Αυτό επιβεβαιώνει το ρόλο της 

SIA ως τεχνολογικού φορέα αναφοράς και στη Γερμανία χάρις την εδραιωμένη εμπειρία της στη διαχείριση 

περίπλοκων έργων και της υπεροχής της στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών πληρωμών» δήλωσε η Cristina 

Astore, Northwest Europe and DACH Region Sales Director της SIA. 
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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. 
Περισσότερες πληροφορίες:   www.sia.eu/en 
 
 

Contacts: 
 
NEW SIA GREECE      V+O COMMUNICATION 
Σοφία Ρουμελιώτου      Ιάσων Καμπάνης 
Communications       Account Manager 
Tel. +30 210.6244543      Tel. +30 210.7249000 (215) 
Mob. +30 697.1899547      Mob. +30 693.6948751 
sofia.roumeliotou@sia.eu      jc@vando.gr 
 
SIA HEADQUARTER 
Filippo Fantasia  
Media Coordination Manager  
Ph. +39 02.6084.2833  
Mob. +39 335.1202713  
filippo.fantasia@sia.eu  
  

 @SIA_pressoffice 
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