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 Εγχώρια και Διεθνή 
Εμβάσματα 

 Διαχείριση Συναλλαγματικών
 Ηλεκτρονική Διαχείριση 

Μεταχρονολογημένων 
επιταγών

 Bank in Office 
 Παραδοσιακή Διαχείριση  

Χρηματικού
 Collection Accounts
 Αίτημα για μεταφορά μέσω 

MT101 
 Customer Statement - Swift 

MT940

 Εγγυητικές Επιστολές 
Εξωτερικού

 Ενέγγυες Πιστώσεις
 Αξίες προς είσπραξη
 Εξαγωγική / Εισαγωγική 

χρηματοδότηση

 Εγχώριο Factoring με / χωρίς 
/ με μερική αναγωγή

 Εξαγωγικό Factoring με / 
χωρίς / με μερική αναγωγή

 Εισαγωγικό Factoring
 Διαχειριστικό Factoring
 Reverse Factoring

Payments & Collections
Cash Management

Trade Finance Factoring

Συναλλακτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση σύγχρονων
εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας
Πειραιώς για τις Μεγάλες και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
περιλαμβάνοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 Πληρωμών και Εισπράξεων,
 Διαχείρισης Χρηματικών διαθεσίμων,
 Trade finance και
 Factoring

Μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, με
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, τόσο στην
εγχώρια όσο και στη διεθνή τραπεζική αγορά,
προσφέρει εξατομικευμένες και ολιστικές λύσεις
για τη διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών και
του εμπορικού κύκλου μιας εταιρείας, με ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα.

Συναλλακτική Τραπεζική



Προϊόντα και λύσεις της Τράπεζας Πειραιώς

 προάγουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα της 
ελληνικής οικονομίας

 παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, 

 συμβάλουν στην αύξηση των θέσεων 
απασχόλησης,

 ενισχύουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
δραστηριοτήτων 

Στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων που:

Λύσεις από την 
Τράπεζα Πειραιώς 

Συνεργασία με 
Αναπτυξιακούς Φορείς 

Δράσεις αύξησης 
Ανταγωνιστικότητας 



Εισαγωγή 
Α’ ύλης 

Εισαγωγική χρηματοδότηση πριν ή 
μετά την φόρτωση των εμπορευμάτων

Έκδοση  Εγγυητικών Επιστολών, ή SBLCs καλής 
πληρωμής  και Ενέγγυων Πιστώσεων

Πρόωρη καταβολή προθεσμιακών 
εισαγωγικών Ενέγγυων Πιστώσεων 

Εξαγωγή 
τελικού 

προϊόντος 

Λήψη - Διαχείριση –
Επιβεβαίωση εξαγωγικών 
Ενέγγυων Πιστώσεων 

Έκδοση  Εγγυητικών 
Επιστολών ή SBLCs 

Προχρηματοδότηση 
εξαγωγών

Πρόωρη καταβολή προθεσμιακών 
εξαγωγικών Ενέγγυων Πιστώσεων 

Πιστοδοτικά Προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς για
την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Λύσεις αντιστάθμισης 
συναλλαγματικού 

κινδύνου



Χρηματοδοτικά προϊόντα  και υπηρεσίες της 
Τράπεζας Πειραιώς στο συναλλακτικό κύκλωμα

Παραγγελία 
Α’ υλών

Παραγωγή 
προϊόντων 

Τελικά 
προϊόντα

Πώληση 
προϊόντων 

Είσπραξη 
απαιτήσεων

Λύσεις για εισαγωγές

Παραγγελία Α΄ ύλης

• Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής
• Έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων
• Έκδοση Ενέγγυων Πιστώσεων σε αναμονή (SBLC)
• Εισαγωγική Χρηματοδότηση έναντι προτιμολογίου ή παραγγελίας

Παραλαβή Α’ ύλης και Παραγωγή
• Εισαγωγική χρηματοδότηση έναντι τιμολογίου και φορτωτικής
• Πρόωρη Καταβολή στον προμηθευτή εξωτερικού Προθεσμιακών Ενέγγυων

Πιστώσεων

Λύσεις για εξαγωγές (προϊόντων ή υπηρεσιών)

Παραγγελία από πελάτη

• Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής
• Εξαγωγική Χρηματοδότηση έναντι παραγγελίας
• Λήψη, επιβεβαίωση Ενέγγυου Πιστώσεως
• Προχρηματοδότηση Ενέγγυου Πιστώσεως

Εξαγωγή προϊόντων
• Εξαγωγικό Factoring
• Εξαγωγική χρηματοδότηση έναντι φορτωτικών εγγράφων
• Προπληρωμή επιβεβαιωμένης προθεσμιακής εξαγωγικής Ενέγγυας Πιστώσεως



Παράδειγμα πληρωμής εξαγωγής με έκδοση Ε/Π

 Ελληνική επιχείρηση στον κλάδο μεταλλουργίας 
 Εισαγωγή Α’ ύλης μέσω Εγγυητικής καλής πληρωμής
 Εξαγωγή τελικού προϊόντος μέσω προθεσμιακής Ενεγγύου 

Πιστώσεως (Ε/Π)

Ημέρα 1η Ημέρα 15η Ημέρα 30η Ημέρα 100η Ημέρα 120η

Παραγγελία/Συμβόλαιο 
για εξαγωγή αξίας € 1 εκ.

Έκδοση Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής 

Πληρωμής από την Τ.Π. ή 
από Διεθνώς 

Αναγνωρισμένη Τράπεζα 
έναντι αντεγγύησης της 

Τ.Π. και κάλυψης της EIB 
ή ΕBRD, για εισαγωγή Α’ 

ύλης αξίας € 600 χιλ. 
πληρωτέας σε 90 ημέρες 

από τη φόρτωση

Φόρτωση Α’ ύλης

Προετοιμασία τελικού 
προϊόντος

Λήψη υπέρ του 
εξαγωγέα προθεσμιακής 
Ενέγγυας Πίστωσης αξίας 
€ 1 εκ. λήξης 120 ημερών  

Φόρτωση εξαγόμενου 
προϊόντος και 

προεξόφληση από 
Τράπεζα Πειραιώς  της 
αξίας  της Ε/Π € 1 εκ. 

εκ της οποίας € 600 χιλ.  
άγονται  σε αποπληρωμή 
της εισαγόμενης Α΄ύλης

Ολιστική κάλυψη και ενίσχυση ρευστότητας καθ' όλη τη διάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
μέσω  καλυμμένων αυτοχρηματοδοτούμενων  λύσεων (auto liquidated)



Εξαγωγικό Factoring μέσω της Πειραιώς Factoring  

1

2

3

4

Διαχείριση απαιτήσεων

Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Είσπραξη απαιτήσεων

Προεξόφληση απαιτήσεων

Κύριες υπηρεσίες Εξαγωγικού Factoring

Οι υπηρεσίες εξαγωγικού factoring κατά
κανόνα διενεργούνται μέσω του δικτύου
πρακτόρων του εξωτερικού, FCI.

• H FCI κατέταξε την Πειραιώς Factoring στην
6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ως προς
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
για το 2018. Η Πειραιώς Factoring για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρέμεινε στις
top 10 εταιρείες παγκοσμίως, αφού και στη
περσινή κατάταξη (2017) κατέλαβε την 8η
θέση.

• Oι εργασίες Factoring διενεργούνται
ηλεκτρονικά μέσω online πλατφόρμας

Προϊόντα Εξαγωγικού Factoring
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2

3
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Με αναγωγή

Με μερική Αναγωγή

Διαχειριστικό 

Χωρίς Αναγωγή



Πλεονεκτήματα Εξαγωγικού Factoring
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α Δυνατότητα πραγματοποίησης διεθνών συναλλαγών με open account terms, επιτρέποντας τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο

Ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών εξωτερικού μέσω είτε της FCI (έως και το 100% της 
αξίας της απαίτησης) είτε ασφάλισης πιστώσεων χωρίς δέσμευση πιστοδοτικών ορίων για τον οφειλέτη

Πληροφόρηση για τη συναλλακτική συμπεριφορά για νέους και υφιστάμενους πελάτες εξωτερικού μέσω 
του δικτύου των  Πρακτόρων εξωτερικού καθώς και για τις συνθήκες της εκάστοτε αγοράς

Βέλτιστη διαχείριση ρευστότητας λόγω της άμεσης χρηματοδότησης των πωλήσεων και της είσπραξης 
αυτών από εξειδικευμένο συνεργάτη στην χώρα του πελάτη εξωτερικού

Απαλλαγή επιτοκίου από την εισφορά του Ν. 128/1975 (τρέχουσα εισφορά 0,6%)
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Επικοινωνία μέσω του συνεργαζόμενου αλλοδαπού Πράκτορα στην γλώσσα του πελάτη εξωτερικού 

Πληρωμή τιμολογίων τοπικά με πιο ευέλικτο τρόπο

Πραγματοποίηση διεθνών συναλλαγών του πελάτη εξωτερικού με open account terms



Προγράμματα στήριξης σε συνεργασία με 
Αναπτυξιακούς φορείς 

ΟΑΕΠ

ΕΤΕΠ

EBRD

COSME

INNOVFIN

IFG

«Πρόγραμμα Εξωστρέφεια» σε συνεργασία με ΟΑΕΠ για τη χρηματοδότηση εξαγωγών

Trade Facilitation Program της ΕΤΕΠ για τη στήριξη των εργασιών διεθνούς εμπορίου

Trade Facilitation Program της EBRD για τη στήριξη των εργασιών εξαγωγικών και
εισαγωγικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των SME με εγγυήσεις και αντεγγυήσεις προς
τα πιστωτικά ιδρύματα

Πρόγραμμα εγγυήσεων της ΕΕ και της EBRD για χρηματοδοτήσεις σε έρευνα/ καινοτομία των
εξαγωγικών επιχειρήσεων

Xρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης ή/ και
επενδυτικούς σκοπούς με ευνοϊκούς όρους



Στοχευμένες δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς για
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

• Το «Πρόγραμμα Συμβολαιακής
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Αλιείας» από το 2013 που
άρχισε να υλοποιείται, έχει
προσφέρει σημαντικά οφέλη σε
περισσότερους από 25 χιλ.
αγρότες και πάνω από 260
επιχειρήσεις.

• Το σύνολο των εξαγωγών των
επιχειρήσεων που έχουν
ενταχθεί στη Συμβολαιακή
Τραπεζική ξεπερνά το 1,5 δισ.
ευρώ, με περισσότερα από 55
προϊόντα προς 75 χώρες,
εισφέροντας πολύτιμο
συνάλλαγμα στην Ελλάδα

• Κάλυψη των αναγκών μικρών &
μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του
Πειραιώς Επιχειρείν 360, στο
πλαίσιο ένταξης των
επενδυτικών τους σχεδίων στο
ΕΣΠΑ 2014-2020

• Ολοκληρωμένο πακέτο
προϊόντων & υπηρεσιών για τις
τουριστικές επιχειρήσεις μέσω
του Πειραιώς Tourism 360

• Δημιουργία νέας 
πρωτοποριακής διαδικτυακής 
πύλης (360funding.gr) η οποία 
περιλαμβάνει πληροφόρηση για 
όλες τις ευκαιρίες 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης 

• Μέσω του Κέντρου Βιώσιμης 
Επιχειρηματικότητας – Εξέλιξη
παρέχεται κατεύθυνση και 
καθοδήγηση σε εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις με εκπαιδευτικά 
προγράμματα που 
ενδυναμώνουν τις 
επιχειρηματικές ικανότητες και 
προσφέρουν πληροφόρηση και 
στρατηγικές δικτύωσης σε 
αγορές εξωτερικού.
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Οφέλη για τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς

Λύσεις από την Τράπεζα 
Πειραιώς 

Συνεργασία με 
Αναπτυξιακούς Φορείς 

Δράσεις αύξησης 
Ανταγωνιστικότητας 

• Παροχή τεχνικών συμβουλών

• Ολιστική προσέγγιση στην παροχή προϊόντων & υπηρεσιών 

• Ενίσχυση της ρευστότητας 

• Ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης 

• Βελτιστοποίηση των χρηματικών ροών

• Χρήση εκτεταμένου δικτύου Ανταποκριτών

• Οne point of contact

• Αντιστάθμιση συναλλαγματικών κινδύνων 

• Διασφάλιση είσπραξης απαιτήσεων

• Πληροφόρηση για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές δράσεις

• Καθοδήγηση για ανάπτυξη σε ξένες αγορές 

• Ολοκλήρωση συναλλαγών με ασφάλεια

• Κάλυψη πολιτικών, συναλλαγματικών και λοιπών κινδύνων της χώρας του 
αγοραστή



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Συναλλακτική Τραπεζική (Transaction Banking)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Head of Trade Finance

Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, 115 21 Αθήνα
Tηλ.: (+30) 210 33 35 801
Fax:  (+30) 210 32 26 910
E-mail: TheodorouAi@piraeusbank.gr

Περισσότερες πληροφορίες
www.piraeusbank.gr
Τηλ. Κέντρο 182838

This material is provided for informational purposes only, and Piraeus Bank including any of its subsidiaries (Piraeus Bank Group) is not soliciting any action based upon it. The material is not intended as an offer to buy or sell
or a solicitation of an offer to buy or sell any security or instrument or to participate in any trading strategy. No part of this material may be construed as constituting investment advice or a recommendation to enter into any
transaction. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given and no responsibility is or will be assumed by Piraeus Bank Group in relation to the accuracy, completeness, reliability or sufficiency of the
information contained in this material or as to the reasonableness of any assumption contained therein. The information contained in the material should not be relied on by any person. The provision and any hereof use of
the material is prohibited and does not create any liability or undertaking of any kind against Piraeus Bank Group.

All information in this material is expressed as at the date indicated in the material and is subject to changes at any time without the necessity of prior notice or other publication of such changes to be given. This material
should not be reproduced, redistributed or disclosed, directly or indirectly, to any third party, without the prior written consent of Piraeus Bank.

Επικοινωνία

http://www.piraeusbank.gr/

