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Induction & Training



Ποιoι είμαστε?

Consumer Lending

Παρέχουμε χρηματοδοτικά

προγράμματα σε ιδιώτες για τις αγορές 
τους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Ο επιμερισμός των αγορών σε δόσεις

διευκολύνει τους πελάτες, ενώ 
παράλληλα οι επιχείρησεις αυξάνουν

τις πωλήσεις τους.

Inclusive

Τα προιόντα μας απευθύνονται 
σε όλους τους πελάτες 
ανεξαρτήτως ηλικίας και 
πιστοληπτικού προφίλ

Phygital

Χρηματοδοτήσεις για αγορές σε 
Φυσικά και Ψηφιακά καταστήματα

(offline & online)

European

Άδεια λειτουργίας σε 7 
χώρες μέλη της Ε.Ε.

Σύγχρονη ψηφιακή Τράπεζα με ισχυρή παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη



Βουλγαρία

Βασική Τραπεζική Άδεια. 

Πλήρες φάσμα τραπεζικών 

δραστηριοτήτων με κύρια

προιόντα τις χρηματοδοτήσεις 

& τις καταθέσεις ιδιωτών.

Ρουμανία

Παρέχονται λύσεις για

χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων  

επιχειρήσεων, καταθέσεις,

χρηματοδοτήσεις ιδιωτών και 

χρηματοδοτική μίσθωση 

(financial leasing).

Μητρική Εταιρεία : 4Finance Group, από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στην Ευρώπη στις χρηματοδοτήσεις ιδιωτών.

EU

Αδειοδότηση για χορήγηση 

δανειακών προιόντων.

Δανία Πολωνία Σουηδία

Γερμανία

Άδεια για παροχή καταθετικών 

προιόντων. Συνεργασία με τη 

γερμανική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Raisin.

Πού δραστηριοποιούμαστε?

Ελλάδα

Είσοδος σε νέα

αγορά (Ιαν. 2022).



TBI Bank

2.1 εκ
Πελάτες

12.900
Σημεία εξυπηρέτησης
πελατών

9.000
Συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις

Αποτελέσματα

2021

1.2 εκ
Εισερχόμενες αιτήσεις

€ 200 εκ+
Εκταμιεύσεις



Ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρουμε?

Pos In-Store

• Αγορά πελάτη σε φυσικό κατάστημα

• Η επιχείρηση διαχειρίζεται την αίτηση

• Μηδενικό κόστος για την επιχείρηση

• Μέγιστο ποσό δανείου 10k€

• Δόσεις εως 60 μήνες

Pos Online

• Για αγορές σε ηλεκτρονικό κατάστημα

• Έτοιμα plug-ins &

• Εξειδικευμεύνες λύσεις διασύνδεσης (APIs)

• Μηδενικό κόστος για την επιχείρηση

• Μέγιστο ποσό δανείου 10k€, δόσεις έως 60 μήνες

Buy Now Pay Later

• Online & Instore αγορές (4 ισόποσες δόσεις)

• Μέγιστο ποσό 200€

• Προκαταβολή 25% με χρεωστική κάρτα

• 3 άτοκες μηνιαίες δόσεις για τον πελάτη

• Χαμηλό κόστος για την επιχείρηση

Link 2 Pay

• Η επιχείρηση καταχωρεί τα βασικά στοιχεία και 

προωθεί την αίτηση στον πελάτη για να την 

ολοκληρώσει

• Για απομακρυσμένες πωλήσεις (πχ call center)

• Μηδενικό κόστος για την επιχείρηση

• Μέγιστο ποσό δανείου 10k€ έως 60 μήνες



Γιατί ?

Αύξηση μέσης

αξίας απόδειξης

Ενίσχυση

ανταγωνιστικότητας έναντι 

άλλων επιχειρήσεων

Επαναληπτικές αγορές 

Πιστότητα πελατών

Πρόσβαση σε γρήγορη 

χρηματοδότηση για όλους 

τους πελάτες

Εύκολο και

γρήγορο στη χρήση

Φιλικές διαδικασίες 

προς το περιβάλλον
Περισσότερες πωλήσεις 

Προσέλκυση νέων 

πελατών

Η επιχείρηση πιστώνεται 

την επόμενη ημέρα
Ο πελάτης αγοράζει Τώρα 

και πληρώνει αργότερα



Σε ποιους εμπορικούς κλάδους 

δραστηριοποιούμαστε?

Έπιπλα, Ηλεκτρικά είδη, DIY Μεταχειρισμένο Ιατρικές Εργαλεία, Αθλητικός εξοπλισμός

Είδη σπιτιού Ηλεκτρονικά,

Τεχνολογία

Αυτοκίνητο,

Μοτοσυκλέτα

Υπηρεσίες Εξοπλισμοί & Χόμπι

Επιπλέον:
Οι περισσότεροι κλάδοι ενδιαφέροντος καθώς και προϊόντα / υπηρεσίες που δύναται να αποκτήσει ο πελάτης έως 

10.000€, όπως ενδεικτικά:

• Οικιακός εξοπλισμός, εργαλεία και οικιακά μηχανήματα,

• Λέβητες, καυστήρες, εγκασταστάσεις θέρμανσης – ψύξης, κλιματιστικά

• Ποδήλατα, είδη γυμναστηρίου, ηλεκτρικά σκούτερ, είδη κάμπινγκ και outdoor activities

• Για χαμηλότερα ποσά, προϊόντα όπως παιχνίδια, οπτικά, κοσμήματα κλπ



Ασφάλιση Δανείων
PPI (Payment Protection Insurance) καλύπτει:

L: Απώλεια ζωής (ασθένεια / ατύχημα)

PTD: Μόνιμη ολική ανικανότητα (ασθένεια / ατύχημα)

TTD: Προσωρινή ανικανότητα (ασθένεια / ατύχημα)

IU: Ακούσια ανεργία (εργαζόμενοι με σύμβαση αορίστου χρόνου)

H: Νοσηλεία (αυτοαπασχολούμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι)

Κριτήρια: ηλικία μεταξύ 18 – 72 (για ηλικίες 65+ και για τους κωδικούς L, PTD, TTD & H, καλύπτεται μόνο η περίπτωση 

ατυχήματος)

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ασφάλισης (Insurance Premium) είναι 0,15%. Το ποσό ασφάλισης που προκύπτει 

κεφαλαιοποιείται και εντάσσεται στη μηνιαία δόση του πελάτη

Παράδειγμα υπολογισμού:



Προσέγγιση Επιχειρήσεων



POS Online – Το «ταξίδι» του πελάτη



BNPL – Το «ταξίδι» του πελάτη

1. Επιλογή TBIPay στο

Eshop του συνεργάτη

• Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής 

παραγγελίας στο καλάθι

• Επιλογή ΤΒΙ Pay στο check out

2. Αίτηση χρηματοδότησης

& συμπλήρωση δεδομένων

Ο πελάτης 

συμπληρώνει:

✓ ΑΦΜ

✓ Email

✓ Τηλεφωνικό  

αριθμό

✓ Επάγγελμα

✓ Εισόδημα

• Παρέχει συναίνεση 

(Πολιτική απορρήτου)

• Δήλωση στην

περίπτωση αλλοδαπού 

πελάτη ή / και ΠΕΠ

3. Επαλήθευση ταυτότητας

• Upload εγγράφου ταυτοποίησης για KYC

✓ Ελληνική ταυτότητα (Έλληνες πολίτες),

✓ Διαβατήριο & Άδεια διαμονής (αλλοδαποί 

πολίτες)

4. Πληρωμή 1ης δόσης

• Πληρωμή με χρεωστική κάρτα

• Εαν επιθυμεί επιλέγει αυτόματη 

εξόφληση επόμενων δόσεων

• Το ποσό επιμερίζεται αυτόματα σε 4 

ισόποσες δόσεις

5. Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων

• Λήψη κωδικού ΟΤΡ στο κινητό τηλέφωνο για 

επιβεβαίωση αριθμού και

• Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων μέσω OTP

• Λήψη επιστολής καλωσορίσματος και 

κωδικούς ηλεκτρονικής πληρωμής

6. Αποστολή προϊόντων

• Ο συνεργάτης παραδίδει τα προϊόντα



A4 Stand (καρτολίνα)

Sticker (αυτοκόλλητο)



Leaflet (φυλλάδιο για τον πελάτη)
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