Η Τράπεηα Πειραιϊσ ιδρφκθκε το 1916. Σιμερα κατζχει θγετικι κζςθ ςτθν ελλθνικι
τραπεηικι αγορά με μερίδιο αγοράσ 30% ςτα δάνεια και 29% ςτισ κατακζςεισ
πελατϊν.
Η Τράπεηα δεςμεφεται να διαδραματίηει πρωταγωνιςτικό ρόλο για τθν ελλθνικι
οικονομία, υποςτθρίηοντασ ζμπρακτα τθν οικονομικι δραςτθριότθτα και τθν
εξωςτρζφεια μζςα από εξειδικευμζνεσ λφςεισ και υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου προσ
τουσ 5,5 εκατ. πελάτεσ τθσ.
Η Τράπεηα Πειραιϊσ ιταν θ μόνθ ελλθνικι τράπεηα που ςυμμετείχε ςτθν ομάδα των
30 τραπεηϊν από όλο τον κόςμο που δθμιοφργθςε τισ Αρχζσ Υπεφκυνθσ Τραπεηικισ,
κακϊσ και το πλαίςιο εφαρμογισ τουσ. Σιμερα ζχουν δεςμευτεί ςτισ Αρχζσ 190
Τραπεηικοί όμιλοι διεκνϊσ, μεταξφ των οποίων οι μεγαλφτεροι χρθματοπιςτωτικοί
οργανιςμοί του πλανιτθ.
Οι Αρχζσ Υπεφκυνθσ Τραπεηικισ κακορίηουν και οριοκετοφν το πλαίςιο ςτο οποίο κα
αναπτυχκεί θ αειφόροσ τραπεηικι (sustainable banking). Η υιοκζτθςθ των Αρχϊν κα
εναρμονίςει τον Τραπεηικό Κλάδο, ςε παγκόςμιο επίπεδο, με τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ
Ανάπτυξθσ (SDGs) των Η.Ε. και τθ Συμφωνία του Παριςιοφ για το Κλίμα.

Piraeus Bank was founded in 1916. Today it represents the leading Bank in Greece
with 30% market share in terms of customer loans and 29% in terms of customer
deposits.
The Bank is committed to assuming a leading role in the Greek economy, actively
supporting economic activity and extroversion by providing specialized solutions and
high-level services to its 5.5 mn customers.
Piraeus Bank was the only Greek bank that participated in a core group of 30 banks
from all over the world under UNEP FI that created the Principles for Responsible
Banking and the implementation framework. Today, around 190 banks have already
signed up, amongst which are some of the largest financial institutions in the world.
The Principles of Responsible Banking define the framework within which sustainable
banking will develop. The adoption of the Principles will harmonize the Banking Sector
globally, with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris
Climate Agreement.

