Η S-KREDITPARTNER ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗ SIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΝΕΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η τεχνολογική υποδομή της SIA θα διεκπεραιώνει τις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την καινοτόμο κάρτα FlexiGeld που εκδίδεται
από την κορυφαία εταιρεία χρηματοδότησης καταναλωτών για τα γερμανικά
ταμιευτήρια
Βερολίνο και Μιλάνο, 13 Δεκεμβρίου 2021 – Η S-Kreditpartner, μέλος του ομίλου χρηματοδότησης
ταμιευτηρίων και μία από τις κορυφαίες εταιρείες χρηματοδότησης καταναλωτών στη Γερμανία, επέλεξε τη
SIA, μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας σε υπηρεσίες πληρωμών και υποδομών,
ελεγχόμενη από τη CDP Equity, για να υποστηρίξει την κυκλοφορία της νέας κάρτας FlexiGeld και
να συμβάλει στην ψηφιοποίηση της εμπειρίας του κατόχου της κάρτας.
Με τη συμφωνία αυτή, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την καινοτόμο κάρτα FlexiGeld,
η οποία έχει πίστωση που ανανεώνεται και εκδίδεται από την S-Kreditpartner για τα γερμανικά
ταμιευτήρια, θα διεκπεραιώνονται από τη τεχνολογική πλατφόρμα της SIA. Η συμφωνία περιλαμβάνει
επίσης προηγμένες υπηρεσίες για τη διαχείριση και την πρόληψη της απάτης, καθώς και τη
διαχείριση διαφορών και επιστροφή χρεώσεων.
Η κυκλοφορία της FlexiGeld θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023, σε συνεργασία με τα γερμανικά ταμιευτήρια.
Με αυτό το προϊόν, η S-Kreditpartner προσφέρει στους πελάτες της μέγιστη ευελιξία, καθώς δεν λειτουργεί
μόνο ως κάρτα πληρωμής αλλά παρέχει και πρόσθετο πιστωτικό όριο που οι πελάτες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ως δάνειο επιστρεπτέο σε δόσεις με δυνατότητα επιλογής του προγράμματος. Οι πελάτες
αποφασίζουν μόνοι τους αν θέλουν να εξοφλήσουν σε σταθερές δόσεις ή με τα ποσά και τη συχνότητα που
επιλέγουν.
Χάρη σε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή για κινητά και μια ψηφιακή πύλη για κατόχους καρτών
που αναπτύχθηκε από τη SIA, οι χρήστες FlexiGeld μπορούν εύκολα να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις της
κάρτας πληρωμών τους και να παρακολουθούν συνεχώς τις συναλλαγές από το smartphone τους. Συνεπώς,
η S-Kreditpartner θα είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της μια απρόσκοπτη εμπειρία πληρωμών,
διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.
Επιπλέον, η S-Kreditpartner μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετες πολύτιμες υπηρεσίες που διατίθενται από
τη SIA, όπως η ψηφιακή αποθήκευση εγγράφων πελατών και η λύση Business Intelligence &
Datawarehouse, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μέσω προγνωστικής
ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών.

«Ως ειδικός πιστώσεων για τα γερμανικά ταμιευτήρια και λόγω του ότι πολλοί πελάτες χρησιμοποιούν
πιστωτικές κάρτες από ανταγωνιστές, η κάρτα FlexiGeld θα συμβάλει στη διατήρηση των πελατών στο
οικοσύστημα των ταμιευτηρίων και στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Προσφέρει στις
συνεργαζόμενες τράπεζες πολύτιμες ευκαιρίες για πωλήσεις και ανάπτυξη σχέσεων», δήλωσε ο Jan Welsch,
Διευθύνων Σύμβουλος της S-Kreditpartner. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη SIA, έναν από

τους πιο έμπειρους και μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρώπη. Αυτό θα εγγυηθεί
ασφάλεια και ευκολία για τους πελάτες μας».
«Η απόφαση της S-Kreditpartner να επιλέξει την ψηφιακή μας πλατφόρμα για την κυκλοφορία της νέας της
κάρτας πληρωμών μας κάνει απίστευτα περήφανους. Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της θέσης της SIA ως
αξιόπιστου και καινοτόμου συνεργάτη σε διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη ψηφιακών πληρωμών», δήλωσε η
Cristina Astore, Northwest Europe and DACH Region Sales Director της SIA. «Είμαστε βέβαιοι ότι
η συνολική εμπειρία μας στον γερμανικό κλάδο πληρωμών και η συνεχής δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε
την ψηφιακή εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα επιτρέψουν στην S-Kreditpartner να επεκτείνει
περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των καρτών της, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον τομέα των πιστωτικών
δόσεων».

S-Kreditpartner GmbH is the specialized network partner for consumer finance in the German savings banks finance
group. The objective is to develop the market shares in the consumer finance business together with the partner savings
banks. In cooperation with over 340 savings banks, S-Kreditpartner provides customers with products to finance their
wishes, in subsidiaries as well as online, mobile or on the phone. S-Kreditpartner uses intelligent processes for particularly
quick and easy lending. Partner savings banks benefit from a comprehensive service package including measures for
sales support and marketing. The loan portfolio of S-Kreditpartner amounts to 8.9 billion euros.
For more information: www.s-kreditpartner.de
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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