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Η Εζληθή Τξάπεδα, κε ηελ ηζρπξή παξνπζία ηεο ζηνλ Ειιαδηθό ρώξν αιιά θαη κε ην δπλακηθό 

πξνθίι ηεο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Επξώπε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, εγείηαη ηνπ 

κεγαιύηεξνπ Οκίινπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Ειιάδα. Δεδνκέλεο ηεο εμέρνπζαο 

ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν θαη επηδηώθνληαο ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο “leading 

by example”, ε Εζληθή Τξάπεδα απνδίδεη πξσηεύνπζα ζεκαζία ζην λεπξαιγηθό ηνκέα ηεο 

πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (εθεμήο «ΞΧ/ΧΤ»).  

Σην πιαίζην απηό θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο ελ ηζρύ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3691/2008 θαη ηηο 

ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, ν Όκηινο ηεο ΕΤΕ πξνέβε ζηε ιήςε 

ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα ΞΧ/ΧΤ, εηδηθώο σο πξνο: 

 ηελ πηνζέηεζε ησλ αθόινπζσλ Πνιηηηθώλ: 

(α) Πολιηική ηοσ Ομίλοσ για ηην καηαπολέμηζη ηης νομιμοποίηζης εζόδων από 

εγκλημαηικές δραζηηριόηηηες και τρημαηοδόηηζης ηης ηρομοκραηίας, και 

(β) Πολιηική αποδοτής νέων πελαηών, νη νπνίεο ζέηνπλ ην πιαίζην, ηηο βαζηθέο αξρέο 

θαη ηνπο θαλόλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Τξάπεδαο θαη ησλ Εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ από 

ηπρόλ εθκεηάιιεπζή ηνπο γηα ζθνπνύο ΞΧ θαη ΧΤ. 

(γ) Πολιηική ηοσ Ομίλοσ για ηην καηαπολέμηζη ηης νομιμοποίηζης εζόδων από 

εγκλημαηικές δραζηηριόηηηες και ηης τρημαηοδόηηζης ηης ηρομοκραηίας 

ζηις διαζσνοριακές ζτέζεις ηραπεζικής ανηαπόκριζης, ε νπνία ελζηεξλίδεηαη κηα 

ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο ησλ δηαζπλνξηαθώλ ζρέζεσλ ηξαπεδηθήο 

αληαπόθξηζεο. 

 ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηάιιεισλ Δηαδηθαζηώλ θαη Εγθύθιησλ Οδεγηώλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ σο άλσ Πνιηηηθώλ, 

 ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ,  

 ηελ ηήξεζε ηεο βαζηθήο αξρήο «Γλώξηζε ηνλ πειάηε ζνπ» θαη ηε δεκηνπξγία 



νηθνλνκηθνύ/ζπλαιιαθηηθνύ πξνθίι ησλ πειαηώλ, 

 ηε δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ/πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ 

ειιείςεσλ/αδπλακηώλ,  

 ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, 

 ηελ αμηνιόγεζε ησλ δνκώλ θαη δηαδηθαζηώλ ηεο Τξάπεδαο γηα ηελ πξόιεςε ΞΧ/ΧΤ, αλά 

ηαθηά δηαζηήκαηα, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπο.   

 σζηηθήκαηε; Αν ότι… κάνηε ηο ηώρα  

Με ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ πθηζηάκελσλ ή λέσλ πειαηώλ γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη αθνξνύλ ηελ εθ κέξνπο ηνπο παξνρή ζηελ 

Τξάπεδα ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ πηζηνπνηνύλ επαξθώο ηελ ηαπηόηεηα θαη ην 

εηζόδεκά ηνπο, δηαηίζεηαη ην ελεκεξσηηθό έληππν ηεο Ειιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδώλ 

«Σπζηεζήθαηε; Αλ όρη… θάληε ην ηώξα». 

 Πιζηοποιηηικό σμμόρθωζης με ηο U.S. Patriot Act 

Σην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ινγαξηαζκώλ αληαπόθξηζεο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ εδξεύνπλ 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ε Εζληθή Τξάπεδα έρεη ζπκπιεξώζεη ην πηζηνπνηεηηθό 

ζπκκόξθσζεο κε ην US Patriot Act.  

Τν ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από πηζησηηθά ηδξύκαηα ή 

ρξεκαηνπηζησηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ ηεξνύλ ή επηζπκνύλ ηε ζύλαςε δηαζπλνξηαθήο ζρέζεο 

ηξαπεδηθήο αληαπόθξηζεο κε ηελ Τξάπεδα ή ηα Καηαζηήκαηά ηεο ζην εμσηεξηθό. 

 


