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Από τη Βικτώρια καλαμιτση*

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
στο σύγχρονο περιβάλλον του Private banking της Τράπεζας 

Πειραιώς, η ενσυναίσθηση στην προσέγγιση και η αφοσίωση στις 
προσωπικές φιλοδοξίες εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων.   

Η εμπιστοσυνΗ αποτελει το θεμέλιο κάθε καλής συνεργα-
σίας. Ιδιαίτερα όταν η συνεργασία αφορά στη διαχείριση περι-
ουσίας. Τότε, εκτός από εμπιστοσύνη, απαιτούνται αξιοπιστία, 
εχεμύθεια, διακριτικότητα, εξειδίκευση, ευελιξία και κάτι ακόμα. 
Ενσυναίσθηση! Η διαχείριση της περιουσίας είναι μια δυναμική 
διαδικασία. Οι περιστάσεις και οι ανάγκες όλων μας αλλάζουν 
και απαιτούνται διορατικότητα και ταχύτητα, ώστε να προσαρ-
μοστούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. 
Απαιτείται ενσυναίσθηση για να αναγνωρίσουμε άμεσα και να 
κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες κάθε οικογένειας, με βάση 
ένα σημαντικό χαρακτηριστικό: τη μοναδικότητα. 

Η ενσυναίσθηση είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο επικοι-
νωνίας. Με την ενσυναίσθηση μπορούν να γίνουν αντιληπτές 
και να αναγνωριστούν οι ανάγκες, οι σκέψεις και οι προσδοκίες 
κάθε ανθρώπου. Γίνεται κατανοητή η συμπεριφορά του και ανα-
γνωρίζονται τα κίνητρά της. Πολλές φορές, χρειάζεται να αφου-
γκραστείς πίσω από λεγόμενα για να καταλάβεις τις πραγματικές 
ανάγκες και επιδιώξεις ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα για ευαίσθητα 
και σημαντικά θέματα, όπως η διαχείριση της περιουσίας του.

 Όπως σε κάθε διαπροσωπική σχέση, η ενσυναίσθηση παί-
ζει καθοριστικό ρόλο και στο Private Banking. Όταν κάποιος 
επικοινωνεί με ενσυναίσθηση, δεν συζητά απλώς με τον συ-
νομιλητή του. Κάνει κάτι περισσότερο: αναπτύσσει αμοιβαία 
κατανόηση, σεβασμό και εμπιστοσύνη. Μπορεί να αντιληφθεί 
και να κατανοήσει τις ανάγκες του, δίνοντας συνάμα την πλέον 
κατάλληλη απάντηση και λύση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά-
νεται αποτελεσματική επικοινωνία. 

Η αποτελεσματική επικοινωνία και η εμπιστοσύνη απο-
τελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαχείριση περιουσίας. Η 
επιτυχής διαχείριση της περιουσίας στο σημερινό όλο και πιο 
σύνθετο περιβάλλον αποτελεί μια συνεχή πρόκληση. Η ικανό-
τητα να ανιχνεύεις και να αξιολογείς σωστά τις ενδείξεις και τις 

προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και η αποφασιστι-
κότητα να ενεργείς σύμφωνα με αυτές, απαιτεί τεχνογνωσία, 
εγρήγορση, αποτελεσματικότητα και, φυσικά, μακρά εμπειρία.

Το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, με την πολυε-
τή εμπειρία των στελεχών του, παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα 
διαχείρισης περιουσίας, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Η συ-
νολική διαχείριση περιουσίας στην Τράπεζα Πειραιώς βασίζεται 
σε ένα πρωτοποριακό in-house μοντέλο του Private Banking, 
το Wealth Solutions. Βασική αρχή του είναι να ακολουθεί μια 
ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της περιουσίας, διασφαλί-
ζοντας την ανεξαρτησία των επενδυτικών επιλογών, σύμφωνα 
με τις διεθνείς πρακτικές, προσανατολισμένη όμως πάντα στη 
μοναδικότητα κάθε οικογένειας. Στο Wealth Solutions, εξειδι-
κευμένοι διαχειριστές και αναλυτές αξιοποιούν καθημερινά τη 
γνώση και την εμπειρία τους, καθώς και την τεχνογνωσία των 
συνεργατών τους από όλο τον κόσμο, προκειμένου να χαράξουν 
τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας που ενδείκνυται για 
κάθε οικογένεια, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές εξελί-
ξεις. Αναλύουν σε βάθος τα δεδομένα, διερευνούν εναλλακτικές 
και σχεδιάζουν καινοτόμες λύσεις, για να διασφαλίσουν ότι οι 
εξειδικευμένες επενδυτικές ανάγκες κάθε οικογένειας, οι στό-
χοι και οι προσδοκίες της, καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο κάθε στιγμή. Μετουσιώνουν τη γνώση και την εμπειρία 
σε αποτέλεσμα και την εξειδίκευση σε καινοτομία. Με αφοσίω-
ση στις προσωπικές φιλοδοξίες, στους στόχους και στις ανάγκες 
κάθε οικογένειας, τα στελέχη του Wealth Solutions αξιολογούν 
κάθε επιλογή για την επίτευξη κάθε προσωπικού στόχου.

Με ενσυναίσθηση…. Αυτό θα πει εμπειρία Private Banking. •

* Η Βικτωρία Καλαμίτση είναι επικεφαλής 
Wealth Solutions, Private Banking Τράπεζας Πειραιώς


