«Συνήγοροσ του Πελάτη» τησ ΕΤΕ: Πώσ μποροφμε να ςασ βοηθήςουμε
Ομιλία τησ κασ Κωνςταντίνασ Βιτωράτου, «Συνηγόρου του Πελάτη» τησ ΕΤΕ, ςτο 3ο Ετήςιο
Συνζδριο Εταιρικήσ Κοινωνικήσ Ευθφνησ τησ Capital Link, με θζμα «Ο Άνθρωποσ για τον
Άνθρωπο», ςτην Αίγλη Ζαππείου (27/6/2013)
Aγαπθτοί μου φίλοι,
Το 2012, ιταν για τθν Ελλάδα μια ακόμθ δφςκολθ χρονιά, ενϊ για το τραπεηικό ςφςτθμα
τθσ χϊρασ αποτζλεςε ςθμείο καμπισ, κακϊσ θ κορφφωςθ τθσ κρίςθσ επθρζαςε αρνθτικά το
οικονομικό περιβάλλον και τθν ελλθνικι κοινωνία.
Μζςα ςε αυτι τθ ςυγκυρία, θ Εκνικι Τράπεηα, ςτακερι ςτισ δεςμεφςεισ τθσ ςυνζχιςε το
κοινωνικό τθσ ζργο υλοποιϊντασ τουσ ςτόχουσ τθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ εγχϊριασ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, τθ ςτιριξθ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, τθν καλφτερθ
εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τθσ και τθ ςυνειςφορά τθσ ςτθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία
δραςτθριοποιείται με δράςεισ, όπωσ:
•

Η Συμμετοχι ςτθν προςπάκεια για τθν τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ
και τθν Αςτικι Ανάπτυξθ και το Περιβάλλον

•

Η Διάκεςθ «πράςινων» προϊόντων και θ ςτιριξθ των επενδφςεων ςε Ανανεϊςιμεσ
Πθγζσ Ενζργειασ που ςυνειςφζρουν ςτθν προςπάκεια τθσ χϊρασ για ζνα κετικό
περιβαλλοντικό ιςοηφγιο

•

Η Στιριξθ των μικρϊν, μεςαίων και μεγάλων επιχειριςεων με ρυκμίςεισ οφειλϊν
και με τθν παροχι νζων δανειοδοτιςεων και θ διευκόλυνςθ δεκάδων χιλιάδων
νοικοκυριϊν, προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ

•

Η Εκπόνθςθ μελετϊν και υλοποίθςθ πρόδρομων εργαςιϊν για τθν ανζγερςθ νζασ
πτζρυγασ χειρουργείων ςτο Νοςοκομείο «Ευαγγελιςμόσ»

•

Η Ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν και δράςεων που καλλιεργοφν ςτο ανκρϊπινο δυναμικό
τθσ το αίςκθμα του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ προςφοράσ

•

Η Συνζχιςθ τθσ ςτιριξθσ του Μορφωτικοφ Ιδρφματοσ και του Ιςτορικοφ Αρχείου
που αποτελοφν πρότυπα δράςεων ςτθν Ελλάδα

Και βζβαια θ επιτυχισ λειτουργία του Θεςμοφ του «Συνθγόρου του Πελάτθ» τθσ Εκνικισ
Τράπεηασ!
Ασ δοφμε μαηί λοιπόν πϊσ θ Ιδζα: «ο Άνθρωποσ για τον Άνθρωπο» γίνεται κακθμερινά
Πράξθ μζςα από τον Θεςμό και πϊσ οι ίδιοι οι Πελάτεσ τθν ςτθρίηουν και τθν αποδζχονται.
Στον Όμιλο τθσ Εκνικισ πιςτεφουμε ότι οι πελάτεσ μασ ζχουν ανεκτίμθτθ αξία και ο
«Συνιγοροσ του Πελάτθ» αποτελεί τθν ζμπρακτθ απόδειξθ τθσ επικυμίασ μασ να
διατθρθκεί αδιάρρθκτθ θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ που ζχουμε οικοδομιςει τα τελευταία 172
χρόνια.
Τι είναι όμωσ αυτόσ ο νζοσ κεςμόσ;
Τι διαφορετικό αντιπροςωπεφει;
Πωσ μπορεί ο «Συνιγοροσ» να βοθκιςει τον Πελάτθ του Ομίλου τθσ Εκνικισ;
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Πρακτικά, όλοι αντιλαμβανόμαςτε πόςο ςθμαντικό είναι ςε κάκε ςτιγμι τθσ ηωισ μασ, ςτα
εφκολα και ςτα δφςκολα, να ζχουμε κοντά μασ ζναν «Δικό μασ Άνκρωπο»:
Ζναν άνκρωπο που κα ςτακεί δίπλα μασ, κα μασ βοθκιςει να ξεπεράςουμε τισ κακοτοπιζσ
και κα μοιραςτεί τθ χαρά μασ όταν βγοφμε νικθτζσ από τον κοινό αγϊνα.
Ο «Συνιγοροσ του Πελάτθ» φιλοδοξεί να είναι αυτόσ ο άνκρωποσ για όλουσ τουσ πελάτεσ
μασ που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ.
Ακοφμε τον Πελάτθ και αναηθτάμε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ γιατί πιςτεφουμε ςε μια
ςυναλλακτικι διαδικαςία που ζχει τον Πελάτθ ςτο κζντρο τθσ.
Δεν είμαςτε δευτεροβάκμια μονάδα παραπόνων, ι μονάδα δθμοςίων ςχζςεων, ι νομικι
υπθρεςία και δεν παρζχουμε νομικζσ ςυμβουλζσ.
Στεκόμαςτε ςτο πλευρό του Πελάτθ ωσ Σφμβουλοσ και Αρωγόσ διαμεςολαβϊντασ προσ τουσ
αρμόδιουσ κάκε φορά χϊρουσ για τθ φιλικι επίλυςθ των διαφορϊν.

Αγαπθτοί μου φίλοι,
Η Διαμεςολάβθςθ για τθν «Φιλικι Επίλυςθ Διαφορϊν» είναι ζνασ νζοσ κεςμόσ με παλιζσ
ρίηεσ!
Ο Διαμεςολαβθτισ (Ombudsman) είναι το πρόςωπο που δρϊντασ ανεξάρτθτα,
διαμεςολαβεί και προςπακεί να βρει εφικτζσ λφςεισ ςε προβλιματα που ανακφπτουν
ανάμεςα ςε 2 μζρθ.
Ο κεςμόσ του Διαμεςολαβθτι (Ombudsman) ξεκίνθςε από τθν Σουθδία ςτισ αρχζσ του 19ου
αιϊνα, εξαπλϊκθκε και ςε άλλα ευρωπαϊκά κράτθ και ςιμερα λειτουργεί με μεγάλθ
επιτυχία ςτισ ΗΠΑ, ςτον Καναδά, ςε χϊρεσ τθσ Β. Ευρϊπθσ, ζχοντασ καταξιωκεί τόςο ςτθ
«επαγγελματικι ςυνείδθςθ» όςο και ςτθν πρακτικι ςυμπεριφορά μεγάλων επιχειριςεων,
τραπεηϊν και οργανιςμϊν (ιδιωτικϊν και δθμόςιων) ςε όλο τον κόςμο.
Άλλωςτε, δεν είναι τυχαίο που θχθρά ονόματα τθσ παγκόςμιασ αρζνασ διακζτουν, μζςα
ςτον χϊρο τουσ, ζνα Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ (Ombudsman Office) επενδφοντασ ςτθν
ςτακερι αξία τθσ «Φιλικισ Επίλυςθσ Διαφορϊν»: Παγκόςμια Τράπεηα, O.H.E., Διεκνισ
Ερυκρόσ Σταυρόσ, The Coca-Cola Company, The Royal Bank of Canada, American Express
Company, NASA, Banco Central do Brazil, African Development Bank, Asian Development
Bank, Alliance Bernstein, Pfizer Inc., McKinsey and Co., Ιατρικι Σχολι Πανεπιςτθμίου
Harvard, Πανεπιςτιμιο Michigan, Πανεπιςτιμιο Υale, Πανεπιςτιμιο Princeton,
Πανεπιςτιμιο Stanford κ.α.
Όλα αυτά αποτυπϊνονται και ςτθ χϊρα μασ με τθν ςυνεχι ίδρυςθ γραφείων Ombudsman
ςε Επιμελθτιρια («Συνιγοροσ του Επιχειρθματία»), ςε Πανεπιςτιμια («Συνιγοροσ του
Φοιτθτι»), ςε Διμουσ άνω των 20.000 κατοίκων («Συμπαραςτάτθσ του Δθμότθ και τθσ
Επιχείρθςθσ»), ςε Οργανιςμοφσ («Διαμεςολαβθτισ του Επενδυτι» ςτον οργανιςμό Invest in
Greece) κ.ά.
Η εφρεςθ «εναλλακτικισ λφςθσ» για τθ διευκζτθςθ τυχόν ςθμείων τριβισ, είναι κατάςταςθ
«win-win» που προςφζρει ςθμαντικά οφζλθ και ςτισ δφο πλευρζσ οι οποίεσ αποφεφγουν το
κόςτοσ που αναπόφευκτα επιφζρει θ ςφγκρουςθ.
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Άλλωςτε πιςτεφω ακράδαντα ότι ταιριάηει πολφ περιςςότερο ςτο μεςογειακό
ταμπεραμζντο του Ζλλθνα θ «φιλικι διευκζτθςθ» όπου τα δφο μζρθ ζρχονται ςε ςυμφωνία
και δίνουν τα χζρια, ςε αντίκεςθ με τθν «ψυχρι αντιπαράκεςθ» μζςα ςτισ δικαςτικζσ
αίκουςεσ.
Από το 2010 ζχει ενςωματωκεί ςτο ελλθνικό δίκαιο ςχετικι Κοινοτικι Οδθγία «περί
διαμεςολάβθςθσ ςτισ αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ» ενϊ τον Μάρτιο του 2013 θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε οδθγία ςχετικά με τθν κζςπιςθ Εναλλακτικϊν Τρόπων
Επίλυςθσ Διαφορϊν (Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution), δίδοντασ
περικϊριο 2 ετϊν για τθν ενςωμάτωςθ ςτο εςωτερικό δίκαιο των χωρϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ.
Ο Όμιλοσ τθσ Εκνικισ προβλζποντασ τα «ςθμεία των καιρϊν» είχε κεςπίςει το «Συνιγορο
του Πελάτθ» ιδθ από το Φεβρουάριο του 2010 και τον Μάιο του 2011 διεφρυνε τισ
αρμοδιότθτζσ του και ςτθν Εκνικι Αςφαλιςτικι. Μζχρι ςιμερα, παραμζνουμε πρωτοπόροι
κακϊσ θ κίνθςθ αυτι δεν ζχει βρει ακόμα μιμθτι ςτθν ελλθνικι τραπεηικι και αςφαλιςτικι
αγορά.
Η λειτουργία του Γραφείου ακολουκεί τζςςερισ απαράβατεσ αρχζσ (Ανεξαρτθςία,
Ουδετερότθτα, Εμπιςτευτικότθτα και μθ δεςμευτικι Διαμεςολάβθςθ) και βαςίηεται ςτον
Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ International Ombudsman Association (Ι.Ο.Α.) τθσ οποίασ είμαςτε
ενεργά μζλθ ςυμμετζχοντασ ςε διεκνι ςυνζδρια και αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ ςε
περιφερειακό επίπεδο για τθν γνωςτοποίθςθ και διάδοςθ του κεςμοφ.
Ευκυγραμμιηόμενοσ με τισ αρχζσ αυτζσ, ο «Συνιγοροσ του Πελάτθ» λειτουργεί Ανεξάρτθτα,
υπαγόμενοσ ςτο Ανεξάρτθτο, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ του Δ.Σ. του Ομίλου, κακθγθτι τθσ
Νομικισ Ακθνϊν κ. Γιάννθ Γιαννίδθ και όχι ςε κάποιο μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ που αςκεί
εκτελεςτικό ζργο. Διαφορετικά κα υπιρχε Αςυμβίβαςτο.
Η Ανεξαρτθςία αυτι ςθματοδοτεί παράλλθλα τθ διαφορετικότθτά του αφοφ του επιτρζπει
να διερευνά αντικειμενικά ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Τράπεηασ και τθσ Εταιρίασ, με ςεβαςμό ςτθν
δυαδικότθτα Πελάτθ – Οργανιςμοφ, να προτείνει λφςεισ και να διαμεςολαβεί για να γίνουν
κοινά αποδεκτζσ.
Ο «Συνιγοροσ» δεν δεςμεφει οφτε τθν Τράπεηα οφτε τθν Εταιρία οφτε τον Πελάτθ.
Ο «Συνιγοροσ» λειτουργεί:
Συνεκτικά ενδυναμϊνοντασ τθν ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του Πελάτθ και τθσ
Τράπεηασ ι τθσ Αςφαλιςτικισ. Αυτι είναι και θ κφρια λειτουργία του κεςμοφ μασ: το
χτίςιμο τθσ εμπιςτοςφνθσ
Καταςταλτικά επιλφοντασ προβλιματα που ζχουν ανακφψει κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυναλλακτικισ ςχζςθσ Πελάτθ – Οργανιςμοφ (αναηθτϊντασ λφςεισ κοινισ αποδοχισ)
Προληπτικά προτείνοντασ μζτρα που αίρουν τα επαναλαμβανόμενα ςθμεία τριβισ
ςτθν ςχζςθ μεταξφ Πελάτθ – Οργανιςμοφ, διατθρϊντασ τθν ςυναλλακτικι θκικι.
Όπωσ αναφζρεται και ςτο ενθμερωτικό μασ φυλλάδιο, που είχατε τθν ευκαιρία να
ξεφυλλίςετε ςτουσ χϊρουσ του ςυνεδρίου, τα βιματα για να αντιμετωπιςκεί το πρόβλθμα
του Πελάτθ μασ μζςα ςτον Όμιλο είναι τα εξισ:
Βήμα 1ο: Ο Πελάτθσ αρχικά απευκφνεται ςτο Κατάςτθμα ι τθν Υπθρεςία που ςυνεργάηεται.
Εάν δεν ικανοποιθκεί,
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Βήμα 2ο: Απευκφνεται ςτον Τομζα Εξυπθρζτθςθσ Πελατείασ τθσ Τράπεηασ ι τθσ Εταιρίασ
αντίςτοιχα. Εάν και πάλι δεν μείνει ικανοποιθμζνοσ από τθν απάντθςθ που ζλαβε, τότε
Βήμα 3ο: Απευκφνεται ςτο Γραφείο μασ, ςτθν ‘Μονάδα Φιλικήσ Επίλυςησ Διαφορών’ τθσ
Εκνικισ, πριν αποτακεί ςε διάφορουσ άλλουσ φορείσ, ενϊςεισ καταναλωτϊν ι ςτα
δικαςτιρια.
Η αποτυχία ςε αυτό το βιμα ςθματοδοτεί δυςτυχϊσ το τζλοσ τθσ προςπάκειασ φιλικισ
διευκζτθςθσ και τθν αρχι αντιπαρακζςεων ςε άλλα πεδία.
Κςωσ να με ρωτιςετε γιατί να ζρκει κάποιοσ ςτο Γραφείο μασ και να μθν απευκυνκεί ςε
άλλουσ εξωτερικοφσ φορείσ.
Το Γραφείο μασ προςφζρει δωρεάν τισ υπθρεςίεσ του και επειδι όλοι εμείσ προερχόμαςτε
από τουσ κόλπουσ του Ομίλου, γνωρίηουμε πρόςωπα και διαδικαςίεσ καλφτερα, με
αποτζλεςμα να είμαςτε ταχφτεροι και πιο αποτελεςματικοί.
Ενδεικτικά να αναφζρουμε ότι το 2012, 2 ςτισ 3 υποκζςεισ που ζφταςαν ςτο Γραφείο μασ
πιραν απάντθςθ ςε λιγότερο από μία εβδομάδα ενϊ είχαμε κετικι ζκβαςθ ςτο 77% των
κεμάτων που αναλάβαμε.
Συνθκιςμζνα κζματα, για τα οποία οι πελάτεσ τθσ Τράπεηασ ηθτοφν τθν διαμεςολάβθςθ του
Γραφείου μασ, αφοροφν ςε: ρυκμίςεισ δανείων, εταιρίεσ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν,
κακυςτζρθςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ, προβλιματα με τθν ζγκριςθ δανείων, δεςμεφςεισ
λογαριαςμϊν, ςυναλλαγζσ με τθ χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν ι μζςω εναλλακτικϊν δικτφων
κ.ά.
Αντίςτοιχα, πελάτεσ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ ηθτοφν τθν διαμεςολάβθςθ του Γραφείου
μασ για κζματα ςχετικά με διαφωνία ςτο φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ, τθν εξυπθρζτθςθ
πελατείασ, τθν ερμθνεία ςυμβατικϊν όρων κ.ά.
Το Γραφείο μασ εξετάηει τα αιτιματα που δζχεται ςχολαςτικά με προςοχι ςτθν ανκρϊπινθ
διάςταςθ και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ κάκε περίπτωςθσ.
Αγαπθτοί μου φίλοι,
Η αποδοχι του «Συνθγόρου» από τουσ Πελάτεσ μασ ςαν τον «Δικό τουσ Άνκρωπο»,
καλλιεργεί ζναν ενάρετο κφκλο αλλθλεπίδραςθσ που μασ ανταμείβει, και μασ δίνει δφναμθ
να ςυνεχίςουμε.
Το ςτοίχθμα που κακθμερινά προςπακοφμε να κερδίηουμε είναι θ ςυμπόρευςθ Πελάτθ και
Οργανιςμοφ, και θ ανατροφοδότθςθ τθσ Σχζςθσ Εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ.
Δεν είναι λίγοι οι Πελάτεσ που εκφράηουν τθν εκτίμθςι τουσ ςτον κεςμό, ακόμα και όταν οι
προςπάκειζσ μασ δεν ζχουν κετικι ζκβαςθ, με ζνα «ευχαριςτϊ» επειδι ιμαςταν κοντά
τουσ.
Και αυτό είναι θ πιο «ιδιαίτερθ» μορφι ανταμοιβισ για μασ.
Είναι θ αναγνϊριςθ για το μικρό λικαράκι που βάηουμε όλοι εμείσ ςτο «Συνιγορο του
Πελάτθ» τθσ Εκνικισ για τθν υλοποίθςθ τθσ Ιδζασ «ο Άνκρωποσ για τον Άνκρωπο».
Σε αυτι τθ δφςκολθ ςυγκυρία δεςμευόμαςτε να ςυνεχίςουμε τθν κοινωνικι μασ
ςυνειςφορά με ςεβαςμό προσ τουσ πελάτεσ και τθν ελλθνικι κοινωνία.
Σασ ευχαριςτϊ πολφ για το χρόνο ςασ!
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