Αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τις
συναφείς Οδηγίες.
Η Αίτηση συμπληρώνεται από ίδρυμα αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα
της Ελλάδος.

Α. Πληροφορίες για την επιχείρηση
Επωνυμία
Τηλέφωνο και email επικοινωνίας

Β. Επιχειρηματικό μοντέλο
Παρακαλούμε περιγράψτε με λίγα λόγια το επιχειρηματικό μοντέλο που συνδέεται με την
προτεινόμενη υπηρεσία/προϊόν καθώς και την υπηρεσία/προϊόν που στοχεύετε να
δοκιμαστεί στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον. Εάν έχετε ήδη εκπονήσει
Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan), παρακαλούμε να το επισυνάψετε στην Αίτηση.

Γ. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομερώς πώς πληροίτε κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια
επιλεξιμότητας.
Γ.1.
Προτεινόμενη χρηματοοικονομική λύση που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της
Τράπεζας της Ελλάδος: Παρακαλούμε αναφέρετε πώς η προτεινόμενη λύση προβλέπεται
στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ιδρύματος, είναι σύμφωνη με το καταστατικό του
και εμπίπτει στην εποπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Γ.2.
Πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία/προϊόν: Παρακαλούμε περιγράψτε γιατί η
προτεινόμενη υπηρεσία/προϊόν είναι καινοτόμα (-ο) ή/και διαφέρει ουσιωδώς από όσες ήδη
υπάρχουν στην ελληνική αγορά.
Παρακαλούμε αναφέρετε πώς η πρότασή σας αξιοποιεί την τεχνολογική καινοτομία για
παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών/προϊόντων.

Γ.3.
Οφέλη για τους χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα: Παρακαλούμε αναφέρετε πώς η προτεινόμενη
υπηρεσία/προϊόν αποφέρει οφέλη στους χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και το
χρηματοπιστωτικό σύστημα (άμεσα ή έμμεσα).
Παρακαλούμε αναφέρετε επίσης πώς η προτεινόμενη υπηρεσία/προϊόν καλύπτει κενά ή/και
δημιουργεί νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά τραπεζικών ή ασφαλιστικών
υπηρεσιών/προϊόντων ή υπηρεσιών πληρωμών

Γ.4.
Ετοιμότητα Υπηρεσίας/προϊόντος για δοκιμή: Παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες
ως προς το στάδιο ωριμότητας της υπηρεσίας/προϊόντος και αναφέρετε γιατί είναι έτοιμη
για δοκιμή σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας.

Γ.5.
Ο πάροχος σκοπεύει να εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά: Παρακαλούμε
διευκρινίστε εάν η εταιρεία σκοπεύει και δύναται να αναπτύξει και να αξιοποιήσει την
προτεινόμενη χρηματοοικονομική υπηρεσία/προϊόν στην ελληνική αγορά.

Δ. Επισκόπηση των επιχειρηματικών και εποπτικών κινδύνων
Παρακαλούμε αναφέρετε περιληπτικά τους βασικούς εποπτικούς και επιχειρηματικούς
κινδύνους που έχετε αναγνωρίσει ότι σχετίζονται με την παροχή της καινοτόμου
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υπηρεσίας/προϊόντος και πώς προτείνετε να τους περιορίσετε κατά τη διάρκεια της δοκιμής
στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.

Ε. Παράμετροι δοκιμής
Ε.1.
Παρακαλούμε περιγράψτε την υπηρεσία/προϊόν που προτείνετε να δοκιμάσετε στο
Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.
Παρακαλούμε περιγράψτε τη φύση και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας/προϊόντος που θα
προσφερθεί στους χρήστες στη διάρκεια της δοκιμής καθώς και τις επιχειρηματικές
διεργασίες και λειτουργίες που συνδέονται ή/και υποστηρίζουν την παροχή της.

Ε.2.
Παρακαλούμε καθορίστε το χρονοδιάγραμμα της προτεινόμενης δοκιμής (το
Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον υποστηρίζει δοκιμές που διαρκούν έως έξι (6)
μήνες, με δυνατότητα χρονικής παράτασης για έως άλλους έξι (6) μήνες).

Ε.3.
Παρακαλούμε καθορίστε τα κριτήρια επιλογής των χρηστών της προτεινόμενης
υπηρεσίας/ προϊόντος κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Ε.4.
Πώς σκοπεύετε να αναζητήσετε τους χρήστες στη δοκιμή; Παρακαλούμε αναφέρατε
επίσης τον αριθμό των χρηστών που αναμένετε να εμπλακούν κατά τη διάρκεια της δοκιμής
στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.

ΣΤ. Σχέδιο Εξόδου και Μετάβασης
ΣΤ.1. Παρακαλούμε περιγράψτε εν συντομία ποια θα είναι τα επόμενά σας βήματα εάν
επιτύχει η δοκιμή στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον.
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ΣΤ.2. Παρουσιάστε εν συντομία το σχέδιο εξόδου που θα ακολουθήσετε στην περίπτωση
που η δοκιμή αποδειχθεί ανεπιτυχής ή η δοκιμή απαιτηθεί να τερματιστεί νωρίτερα από ότι
έχει αρχικά σχεδιαστεί.

Ζ. Σκοπιμότητα δοκιμής και αναμενόμενη υποστήριξη
Τεκμηριώστε εν συντομία την ανάγκη συμμετοχής σας στο Προστατευμένο Κανονιστικό
Περιβάλλον και δοκιμής της προτεινόμενης υπηρεσίας/προϊόντος σε πραγματικούς χρήστες.
Αναφέρετε επίσης την αναμενόμενη υποστήριξη που προσδοκάτε από την Τράπεζα της
Ελλάδος εντός του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος.

Η. Συμπράξεις και συνεργασία για τη δοκιμή
Εάν σχεδιάζετε να διενεργήσετε τη δοκιμή της προτεινόμενης λύσης σε συνεργασία με άλλες
επιχειρήσεις, παρακαλούμε να αναφέρετε τις επωνυμίες, στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή
του ρόλου τους και το βαθμό στον οποίο υπάρχουν συμβατικές συμφωνίες με εταίρους.

Παραρτήματα
1. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)
2. Άλλο _______________________________________
Στοιχεία υπογράφοντος την αίτηση
Ονοματεπώνυμο
Θέση
Υπογραφή
Ημερομηνία

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται υπάρχει η υποχρέωση τήρησης
υπηρεσιακού – επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 54 του ν. 4261/2014, του άρθρου
25 του ν. 4537/2018 και του άρθρου 44 του ν. 4364/2016 από την Τράπεζα της Ελλάδος, με
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την επιφύλαξη της εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και των εθνικών απαιτήσεων και
διαδικασιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή
αντίταξης των αντιρρήσεων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου του Άρθρου 13 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679
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