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Αθήνα, 10 Μαϊου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

H ICAP CRIF ενισχύει τις λύσεις της, με τις διεθνώς αναγνωρισμένες λύσεις «CRIF Digital». 

 

 Ένα μεγάλο πλήθος νέων λύσεων και υπηρεσιών έρχονται να συμπληρώσουν τις υπηρεσίες που ήδη προσφέρει 

η ICAP CRIF στους πελάτες της, καλύπτοντας με αυτό το τρόπο κάθε ανάγκη μιας επιχείρησης. Η κύρια έμφαση των 

νέων λύσεων εστιάζεται στον σύγχρονο και ψηφιακό τρόπο λειτουργίας με την ονομασία “CRIF Digital”.   

Οι λύσεις απευθύνονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στον τραπεζικό, στον 

ασφαλιστικό, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Οι λύσεις είναι άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη 

Βουλγαρία και στη Ρουμανία όπου η ICAP CRIF έχει παρουσία με θυγατρικές. Όλες οι νέες υπηρεσίες συνοδεύονται 

από λύσεις λογισμικού και είναι οι εξής:  

 

Digital onboarding: Λύσεις ένταξης νέων πελατών στο πελατολόγιο μιας επιχείρησης με ψηφιακό τρόπο, 

απομακρυσμένα. Πληρώντας τα πιο αυστηρά κριτήρια πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών με ευκολία εντάσσει 

νέους πελάτες σε επιχειρήσεις και τράπεζες. Σε συνδυασμό με το Remote Selling επιτυγχάνεται ο πλήρης 

αυτοματισμός της απομακρυσμένης επικοινωνίας, των πωλήσεων και υπογραφής συμβάσεων με έναν ψηφιακό 

τρόπο. Συμπληρωματικά των υπηρεσιών μας Digital Journey & transformation σχεδιάζουμε τον ψηφιακό τρόπο 

λειτουργίας του οργανισμού - πελάτη, με έμφαση στην εμπειρία του χρήστη και με αξιοποίηση των σύγχρονων 

ψηφιακών δυνατοτήτων. Ο τρόπος συναλλαγής με τους πελάτες στην νέα ψηφιακή μορφή. 

 

Credit Risk Management & Advanced Analytics: Τα analytics συνεχώς εξελίσσονται, όπως άλλωστε και οι πηγές 

δεδομένων. Διαθέτουμε νέα εργαλεία και εμπειρία που ακολουθούν και πολλές φορές προηγούνται των εξελίξεων, 

και που αξιοποιούν νέες πηγές δεδομένων όπως στοιχεία συμπεριφοράς στα digital media & devices. Παράγουμε 

νέους δείκτες, ενδεικτικά αναφέρουμε Innovation index, Digital footprint index, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην 

αξιολόγηση πελατών για τους οποίους δεν διαθέτουμε αρκετά δεδομένα για την αξιολόγηση τους. Παράλληλα η 

ενίσχυση του προϊόντος Risk.Profiler με τις κορυφαίες λύσεις CRIF Strategy One, καλύπτουν κάθε ανάγκη σε θέματα 

λύσεων λογισμικού για Credit Risk & Collections.   

 

Open Banking: Με ένα πλήθος εργαλείων και λύσεων αναδεικνύουμε το Open Banking ως εργαλείο ανάπτυξης 

εργασιών για κάθε επιχείρηση. Παράλληλα, συμβουλεύουμε τον επιχειρηματικό κόσμο με ποιον τρόπο μπορεί να 

αξιοποιήσει τα Open Banking Data προς όφελος της επιχείρησής του. Είναι μία σημαντική επένδυση που έχει γίνει από 

την CRIF, η οποία για τον σκοπό αυτό έχει την απαιτούμενη άδεια επεξεργασίας Open Banking Data για 31 χώρες. Οι 

λύσεις της CRIF καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε θέματα Open Banking, όπως Analytics, δημιουργίας υποδομών 

αξιοποίησης των Open Banking Data αλλά και προτάσεις για τις ανάγκες νέων τρόπων χρηματοδότησης όπως Buy-

Now-Pay-Later (BNPL). Οι νέες μας λύσεις Personal & Business Finance Management προσφέρουν την δυνατότητα σε 

ιδιώτες και επιχειρήσεις ν’ αξιοποιούν στο μέγιστο τα οικονομικά τους καθώς και την ρευστότητά τους. Σύντομα 

επίσης, θα λανσάρουμε την πρωτοποριακή υπηρεσία Credit Passport, ένα σύγχρονο εργαλείο για τις επιχειρήσεις 

ώστε να αναδείξουν την πραγματική τους οικονομική κατάσταση προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες και το χρήματο-

πιστωτικό σύστημα και παράλληλα να υποστηριχθούν, ως προς τη βελτίωσή της.  

 

O Απόστολος Τσούμπρης, Executive Director, Consulting της ICAP CRIF δήλωσε, «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 

που έχουμε ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των λύσεων μας με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη μιας 

επιχείρησης. Με έντονο το στοιχείο Fintech innovation, η CRIF έχει βραβευτεί πολλές φορές για τις συγκεκριμένες  

λύσεις  και οι Ελληνικές επιχειρήσεις αξίζουν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές.» 

 
Διαβάστε όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP CRIF 

 

https://www.linkedin.com/company/icap-crif/mycompany/?viewAsMember=true
https://app.loyalty.pobuca.com/c/qOTzs8HhJ7xcJpyR7A6fJiBg!2bvBKqeDChX8qsZqo9SfzfFfOaOOa7AFtOHRgD5iYu30qUmv5MWdOXHVqJ!2bkXss7v77o7lbpVnMJRzFPMysGNNZJxCjEl6A!3d!3d
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Σχετικά με την ICAP CRIF 
 
 Η ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιρειών ICAP A.E.), με μια πετυχημένη διαδρομή 58 χρόνων και παρουσία σε 

Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία και Κύπρο, είναι ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού 
Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τον Δεκεμβριο του 2021, η ICAP A.E. 
εξαγοράστηκε από την CRIF, έναν κορυφαίο παγκόσμιο Οργανισμό. 

Μέσω 6 εταιρειών, παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και λύσεων, που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: 
Business Information & Credit Risk Solutions, Ratings & Analytics Services, Marketing & Sales Solutions, Consulting 
Services & Technology Solutions και Risk Training Institute. 

Η ICAP CRIF A.E. (πρώην ICAP A.E.) είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and Markets 
Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency). 
 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ,  ICAP CRIF 

   
 

Σχετικά με την CRIF 
 

Mε 6.200 Επαγγελματίες σε 40 Χώρες σε 4 Ηπείρους και 608 εκατ. έσοδα, η CRIF (www.crif.com) είναι μια 
παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία, που ειδικεύεται σε Συστήματα Credit and Business Information, Analytics, Outsourcing 
και Υπηρεσίες Processing, καθώς και σε προηγμένες Ψηφιακές Λύσεις για Credit και Open Banking. 

Η CRIF συνδυάζει την ευφυΐα των Ανθρώπων της, τις προηγμένες Τεχνολογίες της και τις Ψηφιακές της 
Καινοτομίες, για να προσφέρει λύσεις υψηλής αξίας στους παγκόσμιους πελάτες της, που είναι πάνω από 10.500 
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, 600 Ασφαλιστικές Εταιρείες, 82.000 Επιχειρήσεις και 1.000.000 Καταναλωτές. 

Η CRIF περιλαμβάνεται στον IDC FinTech Ranking Top 100, ως μια εκ των κορυφαίων παγκόσμιων παρόχων 
Τεχνολογικών Λύσεων στον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο και από το 2019 ολοκλήρωσε την αναγνώρισή της ως Account 
Information Service Provider (AISP) σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες. 

 
 

Πληροφορίες 

 

Φρατζέσκα Σιδερή, Senior Manager, Communications 

T: 210 7200 495| M: 6936 735143 

fsideri@icapcrif.com | pr@icapcrif.com  
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