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Шановні клієнти та партнери!
Протягом 2019 року ми були зосереджені на побудові стійкого 
банку, який генерує зріст та надає високоякісні послуги своїм 
клієнтам.
Завдяки своїй стратегії УКРСИББАНК — універсальний банк, 
який пропонує різноманітні продукти на основі гнучкого та 
виваженого ризик орієнтованого підходу. Нам вдається 
поєднувати сильні сторони та експертизу між бізнес- 
напрямками для надання продуктів, які найбільш відповідають 
потребам наших клієнтів. Однією з наших ключових цілей є 
нарощування клієнтської бази та збільшення лояльності 
клієнтів. У поєднанні із позитивним макроекономічним 
середовищем ця стратегія сприяла успішному досягненню 
цілей, що були поставлені у 2018 році.

Переваги стратегії призвели до прибутковості та зростання, а також покращення фінансової 
міцності банку. Водночас, починаючи вже з кінця 2018 року, ми зосередили зусилля Наглядової 
Ради на зміцненні системи управління УКРСИББАНК та й надалі узгоджуємо її відповідно з 
найкращими міжнародними стандартами. 
Впродовж всього 2019 року банк вперше працював за оновленою системою управління. 
Забігаючи наперед, можна сказати, що 2020 рік принесе нові подальші виклики. Він ознаменує 
30-ту річницю банку та 15 років присутності BNP Paribas Group в Україні. Провідна 
європейська  банківська Група бере активну участь у розвитку своєї діяльності в Україні та 
продовжує ділитись своїм експертним досвідом, щоб пропонувати клієнтам послуги найвищої 
якості у безпечній установі.
«Банк для світу, що змінюється»
Головним рушійним фактором у 2020 році буде адаптація до мінливого середовища. Попри 
фактори, що стримують, такі як функціонування в умовах зменшення ставки або все ще 
переважаючої політичної невизначеності, ми, як і раніше, зосереджуємося на досягненні 
відмінних фінансових результатів.
Ми й надалі сприятимемо цифровій трансформації банківської галузі, запроваджуючи нові 
клієнтські рішення та постійно вдосконалюючи рівень обслуговування клієнтів.
УКРСИББАНК розуміє зміни, які впливають на клієнтів,  та трансформує ці зміни у можливості 
завдяки новим високоякісним послугам та рішенням. При цьому банк сприяє кращому 
майбутньому та позитивному впливу на суспільство та навколишнє середовище зокрема.
У 2020 році також відбудуться організаційні зміни — після тривалого та надзвичайно 
успішного управління банком Філіп Дюмель залишає Україну.  Наглядова Рада висловлює йому 
свою щиру подяку. Та водночас ми з радістю вітаємо нового Голову Правління —                
Лорана Дюпуша. Я впевнений, що його попередній досвід надасть банку нової динаміки.
І ще, ключовою складовою у досягненні банком цілей залишається прихильність та енергія 
співробітників банку впродовж багатьох років. Ми, як і раніше, невпинно прагнемо 
забезпечувати своїм співробітникам найкраще місце для роботи та амбітні цілі.

З повагою,
Франсуа Бенароя
Голова Наглядової Ради 
UKRSIBBANK BNP Paribas Group 
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фактори, що стримують, такі як функціонування в умовах зменшення ставки або все ще 
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З повагою,
Філіп Дюмель
Голова Правління
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

галузь розпочала отримувати прибуток у структурному відношенні та демонструвати значне 
покращення свого становища.
Фінансові результати та досягнення у комерційній сфері
Спираючись на універсальну банківську стратегію, у 2019 році УКРСИББАНК зафіксував стійкі 
результати, попри функціонування в умовах зменшення ставки. Позитивна динаміка за всіма 
напрямами діяльності була зумовлена кредитними рішеннями клієнтам фізичним особам банку, 
позиками середньому та малому бізнесу, а також депозитами у корпоративному та приватному 
сегментах. Демонстрацією цієї тенденції був зріст чистого банківського доходу на 7%, незважаючи на 
негативні стримуючі фактори — зокрема, зменшення ставки. Чистий прибуток склав більш ніж          
2,6 млрд грн, а ключові фінансові показники банку підкреслюють стійкість. Ми були здатні 
розподілити дивіденди та винагородити довіру наших акціонерів щодо діяльності в Україні.
Головні ініціативи
Протягом 2019 року УКРСИББАНК робив подальші інвестиції у покращення ефективності 
обслуговування клієнтів за допомогою низки ініціатив, при цьому підтримання безпечного ділового 
середовища забезпечувалось завдяки управлінню даними та додатковим інвестиціям у кібер-безпеку 
відповідно до вимог та високих стандартів Групи BNP Paribas. 
Як і раніше, пріоритетом для банку залишається підтримання рівня задоволеності своїх клієнтів,            
у центрі уваги якого знаходиться Індекс прихильності клієнтів.
У частині цифрової сфери банк продовжує трансформацію для задоволення мінливих потреб клієнтів,  
пропонує нові послуги та адаптується до вимог багатоканальної системи — зокрема, безконтактні 
платежі за допомогою таких сервісів, як Аpple Pay або обмін валют в онлайн-режимі.
УКРСИББАНК добре обізнаний щодо очікувань суспільства та рішень у сфері етики та соціальної 
інклюзивності та бере участь у низці проєктів для реалізації своєї програми корпоративно-соціальної 
відповідальності. Банк підтримав низку соціально важливих ініціатив та запровадив  власну програму 
Women in business, що сприяє розвитку жінок, що займаються підприємницькою діяльністю в Україні, 
банк також залучений до ініціативи ООН — HeForShe.
Гордістю УКРСИББАНК є його працівники. Ми продовжуємо інвестувати у програму «Найкраще місце 
для роботи» для розвитку співробітників як головної рушійної сили змін. Як результат, на початку 2020 
року УКРСИББАНК отримав відзнаку Top Employer Європи.
Я дякую всім нашім співробітникам за їх прихильність, а також нашим клієнтам за їх відданість 
продовж багатьох років. Я бажаю банку ще більших успіхів.

Шановні клієнти та партнери!
Макроекономічне середовище та банківська галузь
Впродовж 2019 року українські макроекономічні показники 
продовжували стабілізуватися відповідно до трендів 2018. 
ВВП показав збільшення у розмірі 3,5%, інфляція у середньому 
зменшилась приблизно на 2,3% у порівнянні із 2018 роком та склала 
9,8% у річному обчисленні. Внаслідок більш низької інфляції базова 
відсоткова ставка (за 2 тижні) протягом року поступово зменшилась 
з 18% в січні до остаточного показника на рівні 13,5% в грудні. 
Гривня демонструвала відносну стабільність по відношенню до 
долара США та залишалась у діапазоні 24-28 грн/долар США із 
незначним збільшенням курсу наприкінці року.
Після проведення Національним Банком України заходів з 
комплексного очищення у 2015-2017 р., у 2018-2019 р. банківська 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ



NBU's CPI target 
band

CPI 4.1% y /y

Key  rate 13.5% Nex t meeting
30 Jan

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Груд.16 Лип. 17 Груд.17 Черв.18 Груд.18 Черв.19 Груд.19 Jun’20

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2019

2017

2018

2019

23.7

23

24

25

26

27

28

29

Січень Лютий Березень Квітень Травень Січень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

ОБМІННИЙ КУРС 
ДОЛАР США/ГРН

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Впродовж чотирнадцяти кварталів поспіль економіка України показувала зростання.                   
У першому півріччі 2019 року реальний ВВП підвищився до 3,6%, та до 4,2% за третій квартал. 
Ключовим рушійним фактором залишається значний внутрішній попит. На тлі збільшення 
заробітної платні, розвитку споживчого кредитування та значних переказів коштів роздрібні 
продажі зазнали подальшого зростання.
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МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Україна досягла попередньої згоди із МВФ щодо нової програми кредитування на строк три 
роки на суму 5,5 млрд доларів США. Цю суму буде видано після завершення урядом так званих 
попередніх заходів. Ми очікуємо, що остаточне ухвалення буде надано у найближчі місяці.

У 2019 році міжнародні резерви України досягли найвищого показника за сім років у розмірі 
25,3 млрд доларів США. Завдяки стабільним надходженням іноземного капіталу у місцеві 
облігації внутрішньої позики та активним продажам надходжень від експорту з боку 
сільськогосподарських компаній НБУ зміг збільшити закупівлю іноземної валюти на місцевому 
валютному ринку до 7,9 млрд доларів США з показника у розмірі 1,4 млрд доларів США роком 
раніше.

МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ, 
МЛРД ДОЛАРІВ США

Gross reserves 
+21.5%  ytd

Net reserves 
+63.8%  ytd
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У першому півріччі 2019 року реальний ВВП підвищився до 3,6%, та до 4,2% за третій квартал. 
Ключовим рушійним фактором залишається значний внутрішній попит. На тлі збільшення 
заробітної платні, розвитку споживчого кредитування та значних переказів коштів роздрібні 
продажі зазнали подальшого зростання.
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У 2019 році BNP Paribas  визнано «Кращим банком у світі з 
корпоративної відповідальності» за версією Euromoney.

Сьомий рік поспіль BNP Paribas — Top Employer — Кращий 
роботодавець у Європі, із сертифікацією у восьми країнах: 
Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Люксембурзі, Польщі, 
Україні та Туреччині.

BNP Paribas — «Найбільш відповідальний міжнародний 
банк у світі за критеріями «Навколишнє середовище, 
суспільна діяльність та корпоративне управління» 2019 
року за даними Capital Finance International Awards.

BNP Paribas — банк №1 у Франції та №3 у світі у рейтингу 
«100 найбільш сталих корпорацій у світі», опублікованому 
у журналі Corporate Knights з нагоди відкриття Всесвітнього 
економічного форуму в м. Давос.

UKRSIBBANK 
BNP PARIBAS GROUP 
ВХОДИТЬ ДО СВІТОВОЇ 
ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ

BNP Paribas є європейським лідером 
з банківських та фінансових послуг на світовому ринку. 
Історія Групи нараховує майже 200 років.

-  Країни присутності BNP Paribas

BNP PARIBAS У 2019 

СПІВРОБІТНИКІВ

198 816
КРАЇНА
71

МЛРД ДОХОДУ

44,6
МЛРД ЧИСТОГО ДОХОДУ 

У ЧАСТЦІ ГРУПИ

8,2

Джерело: https://group.bnpparibas/
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Сьогодні UKRSIBBANK BNP Paribas Group  є універсальним банком, який обіймає вищі рядки у 
фінансових рейтингах в Україні та надає послуги міжнародного рівня.

УКРСИББАНК пропонує пакетні пропозиції та комплексні рішення, покращує та спрощує 
процеси, надає міжнародний супровід своїм клієнтам у країнах присутності Групи BNP Paribas.

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP СЬОГОДНІ
БУТИ БАНКОМ ДЛЯ СВІТУ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ

та перетворювати 
ці зміни на нові 
можливості,

використовуючи 
передові технології 
та високоякісні 
послуги.

УКРСИББАНК прагне зробити фінансове життя 
клієнтів успішним, безпечним і простим.  
Ми прагнемо побудувати банк із високими 
стандартами та позитивним впливом заради 
кращого майбутнього суспільства.

це бути спроможним 
визначати та розуміти 
зміни, які впливають 
на життя клієнтів, а 
також на суспільство

АКЦІОНЕРИ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP

Європейський банк реконструкції 
та розвитку ВNP Paribas 60%

40%

на фінансовому 
ринку України

Входить у TOP-4 за прибутковістю

uaAAA — найвищий рівень 
кредитоспроможності в Україні

Майже 2,1 млн клієнтів

260 відділень

79 міст

Приблизно 1000 банкоматів банку

Приблизно 5300 співробітників

на фінансовому ринку 
України

років
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Андрій Кашперук*
Заступник Голови Правління, 
Головний Операційний Директор

Наталія Галунко 
Керівник Департаменту менеджменту персоналу

Юлія Кадуліна*
Заступник Голови Правління, 
Директор з питань споживчого кредитування

* члени Правління

1 ряд

2 ряд

3 ряд

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP

Філіп Дюмель* 
Голова Правління

Олена Ярмоленко*
Керівник Департаменту комплаєнс контролю

Яніна Ольховська 
Керівник Служби бренду та комунікацій

Сергій Загорулько* 
Заступник Голови Правління, 
Директор з питань інформаційних технологій

Пьотр Конечни*
Заступник Голови Правління, 
Керівник Департаменту фінансів

Дмитро Цапенко*
Заступник Голови Правління, 
Директор з питань казначейства 
та ринків капіталу

Олена Полянчук*
Заступник Голови Правління, 
Керівник Юридичного департаменту

Світлана Маслакова
Директор з питань обліку та стягнення 
заборгованості

Костянтин Лежнін*
Заступник Голови Правління з питань 
роздрібного банківського обслуговування

Ерік Расіно
Керівник Департаменту внутрішнього аудиту

Жан-Ерік Штольц 
Керівник Департаменту управління ризиками

Ханс Брук*
Заступник Голови Правління, 
Керівник Департаменту корпоративного бізнесу

на фінансовому ринку 
України
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Бути банком для світу, що змінюється, 
означає нести відповідальність за майбутнє. 
УКРСИББАНК грає важливу роль у суспільстві. 
Для цього ми щодня прагнемо створювати 
банк із високими стандартами та 
позитивним впливом на співробітників, 
клієнтів, суспільство, навколишнє середови- 
ще.

УКРСИББАНК як частина міжнародної Групи 
запровадила підхід Корпоративної соціальної 
відповідальності, завдяки якому ми можемо 
брати участь у побудові сталого майбутнього 
та при цьому сприяти ефективності та 
стабільності роботи Групи й банку зокрема.

Так, УКРСИББАНК як частина Групи 
запровадив галузеві політики BNP Paribas з 
корпоративної соціальної відповідальності 
у наступних сферах: оборона та безпека, 
атомна промисловість, сільське госпо- 
дарство, пальмова олія, деревна целюлоза, 
виробництво електроенергії з вугілля, 
гірнича промисловість, нетрадиційний 
видобуток нафти та газу, тютюн.

Завдання щодо дотримання соціальних та 
екологічних критеріїв, встановлених Групою 
у кожній політиці, вважаються найкращою 
практикою у галузях — це збереження 
високого   рівня   репутації   та   заохочення 

клієнтів брати участь у покращенні таких 
практик.

Дотримання прав людини важливо для всіх 
галузей, ось чому ми включили це питання у 
всі свої галузеві політики. Ми визнаємо за 
необхідне доповнити свою організацію 
конкретними вимогами до оборонної галузі 
та тютюнової промисловості — зокрема, у 
зв’язку із впливом цих галузей на смертність.

У низці галузевих політик з корпоративної 
соціальної відповідальності щодо діяльності у 
сфері сільського господарства, пальмової олії 
та деревної целюлози висвітлюються 
питання зміни клімату та, зокрема, вирубки 
лісів. У нас також діє політика з 
корпоративної соціальної відповідальності 
щодо сфери гірничого видобутку, в якій 
наводяться посилання на принцип Групи 
щодо відмови від вирубки лісів. 

Питання зміни клімату/переходу на нові 
джерела енергії розглядаються у галузевих 
політках Групи з корпоративної соціальної 
відповідальності в сфері видобутку 
електроенергії з вугілля, нетрадиційного 
видобутку нафти та газу, ядерної енергетики, 
гірничої справи (зокрема, вугілля).
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ЗАЛУЧЕНІСТЬ
УКРСИББАНК підтримує низку проєктів у рамках Програми залученості — Engagement          
BNP Paribas. У першу чергу ми підтримуємо аспекти, на які можемо впливати завдяки 
координації доступності наших продуктів та послуг, партнерським програмам, діям 
відповідального роботодавця, прозорій закупівельній політиці, програмам корпоративної 
соціальної відповідальності, а головне — залучення наших працівників до активної позиції, 
ініціатив персоналу стосовно волонтерської діяльності та підприємництва.

УКРСИББАНК просуває енергоефективність, 
поновлювальні джерела енергії, а також 
переваги циркулярної економіки. 
Крім цього, співробітники банку висадили 
кілька сотень дерев біля шкіл, в міських 
парках та зонах відпочинку у різних містах 
України.

У 2019 році банк продовжив співпрацю з 
переможцями та учасниками проєкту 
корпоративного акселератору  Popcorp для 
підтримки інноваційних рішень для 
бізнесу. 
Крім того, банк запустив нову програму 
Women in business для заохочення 
розвитку жінок, які займаються 
підприємництвом. 
Ми підтримали ключові заходи для жінок: 
Конгрес ООН HeForShe в Україні, Жінки 
України-2019, Connecting Women, Євро- 
пейська математична олімпіада для 
дівчат, а також організували власну 
програму з наставництва. 
У різних містах України заходи банку 
відвідали понад 400 жінок-підприємниць. 
У 2020 році банк продовжить підтриму- 
вати програму Women in business.

ПЕРЕХІД НА АЛЬТЕРНАТИВНІ 
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Ми переконані, що інновації звучать 
голосом молоді, саме тому ми підтримуємо 
низку проєктів, спрямованих на розвиток 
потенціалу молоді — як студентів, так й 
дітей.
Крім цього, банк приділяє увагу дітям та 
молодим людям із особливими потребами. 
Так, вже більш ніж 10 років УКРСИББАНК 
підтримує людей із синдромом Дауна та 
дітей із церебральним паралічем, ще банк 
підтримує публікацію книг шрифтом 
Брайля.

Підтримуючи різноманітні місцеві 
проєкти, ми прагнемо вдосконалювати 
місцеве, соціальне та культурне 
середовище. Так протягом 13 років 
УКРСИББАНК підтримує фестиваль 
Французька весна в Україні. 
Також у 2019 році банк уперше провів 
TENNIS OPEN DAYS у Києві, Одесі, Харкові, 
Дніпрі та Львові. Загалом у тенісних 
турнірах взяли участь  1500 учасників — 
усе це клієнти банку, їх друзі, партнери та 
члени родин. 

МОЛОДЬ

ЛОКАЛЬНІ ЕКОСИСТЕМИ
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РЕЙТИНГИ ТА НАГОРОДИ (2019)
Рейтингове агентство «Експерт Рейтинг» підтвердив довгостроковий 
кредитний рейтинг UKRSIBBANK BNP Paribas Group на рівні uaААА за 
українською національною шкалою, що означає найвищий рівень 
кредитоспроможності.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group входить до переліку найнадійніших банків 
в Україні, за даними аналітичної системи YouControl, що розробила FinScore 
для перевірки надійності банків.

STP Award — нагорода німецького банку Commerzbank AG.

Premium Care — найкраще обслуговування Premium-клієнтів в Україні, 
Mastercard.

№1 у рейтингу надійності найбільших роздрібних банків за версією 
фінансового журналу «Деньги».

UKRSIB online — TOП-3 «Найкращих Інтернет-банкінгів» та «Найкращих 
мобільних банкінгів» за даними FinAwards2019.

Black Edition для Premium-клієнтів у TOП-3 «Найкраща Дебетова 
VIP-картка» за даними FinAwards2019.

№2 найбільш надійний банк України за версією інвестиційної компанії 
«Dragon Capital». 

№2 у рейтингу життєздатності українських банків за версією незалежного 
журналістського бізнес-порталу Mind.ua



БІЗНЕС-МОДЕЛЬ
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Завдяки своїй стратегії УКРСИББАНК є універсальним банком, який пропонує різноманітні 
продукти на основі гнучкого та виваженого ризик-орієнтованого підходу. Ми поєднуємо сильні 
сторони та експертизу між бізнес-напрямками для надання продукту, що найбільш відповідає 
потребам наших клієнтів. Однією з наших ключових цілей є нарощування клієнтської бази та 
збільшення їх лояльності.
МІСІЯ: 
Ми прагнемо зробити фінансове життя 
наших клієнтів успішним, безпечним і 
простим. 

ВІЗІЯ: 
Як частина міжнародної фінансової Групи, 
ми є надійним і авторитетним банком, 
привабливим і передбачуваним фінансовим 
партнером для відповідальних клієнтів. Ми 
сприяємо розвитку здорової української 
економіки завдяки гнучкому та зваженому 
підходу оцінки ризиків. 

Філософія «Єдиного Банку» 

Централізована команда, 
що обслуговує 3 сегменти:

міжнародні компанії 
(MNC)

локальні корпоративні 
компанії 

агрокомпанії

КОРПОРАТИВНІ КЛІЄНТИ

Основна увага приділяється 
сегменту Преміум та СМБ 

Інноваційні цифрові 
рішення 

Супровід угод та транзакцій

Велика і стабільна 
депозитна база 

Споживче кредитування

РОЗДРІБНИЙ БІЗНЕС

Управління ліквідністю та 
процентним ризиком

Продаж валюти для 
корпоративних та 
роздрібних клієнтів 

Брокерські та депозитарні 
послуги

ФІНАНСОВІ РИНКИ

НАША СТРАТЕГІЯ ТА МОДЕЛЬ КОМПЛЕМЕНТАРНОГО БІЗНЕСУ

ПРОСТО БЕЗПЕЧНО
УСПІШНО

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
Стратегічний план акціонерів полягає у 
побудові стійкого універсального банку із 
сильною та різноманітною базою клієнтів, 
що забезпечує надійну підтримку 
ліквідності, виваженою політикою кредит- 
ного ризику, сильною культурою комплаєнс, 
а також відповідним співвідношенням між 
витратами та доходами, документально 
зазначеними у щорічному бюджеті та 
трирічному плані розвитку.
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УКРСИББАНК ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

УКРСИББАНК є складовою частиною 
концепції «Єдиного банку» в рамках Групи 
BNP Paribas, що показує нашу здатність 
супроводжувати діяльність корпоративних 
клієнтів за кордоном, використовуючи 
міжнародний досвід Групи BNP Paribas, що 
присутня у 71 країні.

Платформа «Єдиного банку» надає 
міжнародним корпораціям бездоганні 
транскордонні рішення та можливості 
провідного клієнтського досвіду. «Єдиний 
банк» підтримується спільнотою відданих 
менеджерів по роботі з клієнтами, які 
забезпечують високий стандарт обслугову- 
вання наших клієнтів.

Працюючи у партнерстві з нашими 
клієнтами (міжнародні корпорації, 
локальні великі корпорації, агробізнес), 
ми надаємо повний спектр рішень для 
задоволення їхніх потреб: фінансування, 
казначейські рішення (FX), управління 
ліквідністю, управління грошовими 
коштами, трейдингові рішення та 
структуровані фінанси. 

Працюючи у партнерстві з нашими 
клієнтами, ми надаємо оптимальні 
рішення щодо фінансування, у тому числі 
кредитних ліній на поповнення 
оборотного капіталу у гривнях та 
іноземних валютах, середньострокового 
фінансування для капітальних витрат. 
Ми допомагаємо нашим клієнтам 
отримувати надійний і послідовний 
доступ до ринку гривні. Використовуючи 
великі балансові та фінансові 
можливості, ми продовжуємо надавати 
свої ресурси для обслуговування наших 
клієнтів.

Ми надаємо широкий спектр рішень, щоб 
допомогти нашим клієнтам керувати 
грошовими коштами на кожному етапі, від 
управління ліквідністю до інвестиційних 
рішень для операційної, резервної та 
стратегічної готівки.

НАША ІДЕОЛОГІЯ: «ЄДИНИЙ БАНК»  KNOW-HOW ДО ПОСЛУГ 
НАШИХ КЛІЄНТІВ

КОРПОРАТИВНЕ КРЕДИТУВАННЯ 

КОРПОРАТИВНІ ДЕПОЗИТИ



HOST TO HOST SWIFTNET 
РІШЕННЯ EBICS 
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45

6 100

22

330+

Ми покладаємося на потужні глобальні 
досягнення у поєднанні з безперечним 
локальним досвідом в Україні, щоб 
обслуговувати наших корпоративних 
клієнтів, надаючи їм сильні консультативні 
та інноваційні індивідуальні рішення, що 
охоплюють всі аспекти управління 
грошовими коштами: місцеві та 
міжнародні платежі, масові платежі, 
зарплатно-карткові проєкти, інкасація 
грошових коштів, міжнародні канали, 
електронна торгівля, торгівельний 
еквайринг, корпоративні картки, звітність 
(MT940/942).

Нова українська локальна платформа з онлайн-банкінгу — UKRSIB Business.

країн, включаючи 
Україну 

мов

клієнтів

країни Європи, 
включаючи Україну 

країн світу 

клієнтів

CONNEXIS БАНКІВСЬКА 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДОСТУПНА

УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИ

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ УКРСИББАНК

Наша франшиза торгового фінансування 
визнана однією з трьох найбільших у світі 
і першою в Європі. Ми дозволяємо 
клієнтам оптимізувати, забезпечувати та 
фінансувати міжнародні транзакції по 
всьому світу. Ми пропонуємо торгівельні 
товари та послуги, включаючи акреди- 
тиви (експорт, імпорт), документарні 
збори, гарантії.

ТОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
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УКРСИББАНК ДЛЯ КЛІЄНТІВ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ

Стратегія розвитку мережі спрямована 
на перетворення Роздрібного бізнесу на 
найбільш привабливий банк на ринку із 
послугами найвищої якості. 

Менш розрізнена та краще керована 
мережа (присутність у 79 містах у 
порівнянні з  137 у 2015 році) з акцентом 
на ключові великі міста. Покриття 
мережі у містах присутності буде 
посилено. 

Ця трансформація забезпечує найефе- 
ктивніші відділення та дозволяє 
розвивати бізнес з гарним співвідно- 
шенням витрати/доходи, зосереджую- 
чись на верхніх сегментах малого та 
середнього бізнесу та приватних осіб.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ
Кредитування клієнтів роздрібного бізнесу 
орієнтоване на існуючих клієнтів банку та 
краще обраних зовнішніх клієнтів.

Малий та середній бізнес
Банк розширює кредитний портфель, 
переважно фінансуючи клієнтів малого 
та середнього бізнесу в національній 
валюті (гривнях). Також продовжено 
пілотний проєкт з фінансування МСБ у 
сільськогосподарській сфері для розвитку 
взаємовідносин із надійними клієнтами в 
агросекторі. Завдяки розвитку автома- 
тичних інструментів для прийняття 
кредитних рішень оптимізовані кредитні 
процеси. Ми також покращуємо свою 
кредитну політику для підтримання 
гарної якості у створенні нових позик. 

Індивідуальні кредитні рішення
Більш ніж 300 тис. фізичних осіб із 
продуктами споживчого кредитування — 
це позики з оформленням за місцем 
продажу в межах широкої роздрібної 
партнерської мережі, готівкові кредити як 
існуючим, так і новим зовнішнім клієнтам, 
онлайн-управління коштами із мобільним 
банкінгом, позики на нові та вживані 
автомобілі, а також кредитні картки з 
подвійним попитом із року в рік.

КРЕДИТУВАННЯ

Банк залишається ключовим гравцем на 
ринку депозитів за обсягами. У 2019 році 
зберіг сильну динаміку, збільшив свій 
баланс на 16%. Банк надає своїм клієнтам 
весь діапазон продуктів: безстрокові 
депозити, ощадні рахунки, а також 
строкові депозити.

ДЕПОЗИТИ

ЗРОСТАННЯ
ДЕПОЗИТІВ

+16%
vs 2018

2 100 000

На початок 2019 року банк обслуговував  
2,1 млн клієнтів роздрібного бізнесу. 

Банк надає фінансові послуги фізичним 
особам, а також компаніям МСБ (в тому 
числі, підприємцям). Роздрібний бізнес 
зосереджується головним чином на 
наступних сегментах: Преміум та 
підприємствах малого та середнього 
бізнесу.

КЛІЄНТИ
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УКРСИББАНК ДЛЯ КЛІЄНТІВ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ

Банк докладає багато зусиль для розробки цифрових 
рішень для клієнтів. У вересні 2017 р. запущено 
новий онлайн-банкінг — UKRSIB online для фізичних 
осіб. З того часу банк запропонував багато нових 
функцій та кращих можливостей для зручного 
використання: онлайн-чат, месенджери, менеджери 
з роботи із клієнтами у режимі віддаленого доступу. 
Банку вдалось збільшити кількість зареєстрованих 
користувачів з 150 тис. у вересні 2017 року до         
800 тис. у грудні 2019. 

Наприкінці 2018 року банк запустив нову платформу 
онлайн банкінгу для МСБ. Ми плануємо розвивати 
функціональність та до 2-го кварталу 2020 року 
вивести з обігу стару платформу. 

Проводиться постійна робота щодо покращення 
обробки даних у системі управління ділових відносин 
та її збагачення більшою кількістю даних клієнтів. 

Запущена у 2018 році співпраця зі старт-апами 
забезпечила гарні результати у вдосконаленні 
ціннісної пропозиції для клієнтів та якості послуг.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

1 900 000

Наприкінці  2019 року — у продовження позитивної тенденції — 
банк обслуговував 1,9 млн активних карток. Клієнти отримують 
переваги за різноманітними пакетами: All Inclusive, Black Edition, а 
також World Elite. 

Банк планує замінити старі банкомати та програмне 
забезпечення, впровадити нові рециркуляційні (recycling) 
банкомати, які покращують досвід клієнтів, знижують вартість 
транспортування та фінансування

УКРСИББАНК активно сприяє переходу на цифрові технології у 
платіжних рішеннях. Ми вже запровадили нові способи оплати, 
такі як безконтактні методи та «гаманці» та продовжуємо 
запроваджувати інші інноваційні рішення. Зокрема після  запуску 
G-Pay, у 2019 році банк запропонував своїм клієнтам Apple Pay та 
Garmin Pay.

КАРТКОВА СТРАТЕГІЯ 

150 тис.

ЦИФРОВІ КОРИСТУВАЧІ

Вересень 17 Грудень 19

800 тис.
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ФІНАНСОВІ РИНКИ В УКРСИББАНК

FMCG (товари швидкого обороту) 

Електроніка та побутова техніка 

Продукти захисту рослин/насіння/добрива 

Туристичні агентства

Нафта і паливо 

Дистриб'ютори автомобілів 

Виробництво техніки та обладнання 

Фармацевтична галузь 

КЛЮЧОВІ ІМПОРТЕРИ:
Металургійна і гірничодобувна 
промисловість 

Виробники сільськогосподарської 
продукції 

Трейдери сільськогосподарської продукції

ІТ та комунікації

Крім того, наші клієнти також можуть оцінити переваги доступу до широкого 
діапазону валют для трейдингу як із гривнею, так і з іншими валютами.

USD, EUR, RUB, CHF, GBP, 
PLN, CAD, JPY, CNY, SEK, 
DKK, AUD, HUF, TRY

КЛЮЧОВІ ЕКСПОРТЕРИ:

Виконання заявок на купівлю/продаж іноземної валюти SPOT 

Конверсія іноземної валюти 

Валютні операції в режимі реального часу (direct dealing service) 

Виконання операцій купівлі/продажу за валютними форвардними контрактами

ПРОДУКТИ ТА ПОСЛУГИ 

ПЕРЕЛІК ВАЛЮТ ДЛЯ ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

УКРСИББАНК є одним з провідних банків України за операціями з іноземною валютою. Ми 
побудували збалансований портфель експортерів та імпортерів, що дає нам можливість 
надавати нашим клієнтам найкращі тарифи, доступні на ринку, навіть у часи нестабільності та 
мінливості ринку.



СТРАТЕГІЯ ТА ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ
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ПРОГРАМА НА 2020 РІК: БАНК ДЛЯ СВІТУ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ

Еволюція  IT-інфраструктури через низку 
спеціальних програм:

План відновлення ІТ

Прискорення розробки, доставки продукції 
та посилання співпраці між бізнесом та ІТ, 
забезпечуючи більш плавну «подорож 
клієнтів» (оновлення ІТ, ADMi) 

Забезпечення стабільного безпечного 
досвіду клієнтів в умовах збільшення 
кіберзагроз 

Розробка та управління великими даними: 
збирати, організовувати та поширювати 
через різні канали 

Краще залучення працівників за новими 
ІТ-стандартами робочого місця

РОЗВИТОК В IT-СФЕРІ

Трансформація клієнтського досвіду знахо- 
диться в центрі нашої стратегії 

Це досягається впровадженням інстру- 
ментів дизайн-мислення та «подорожі 
клієнта», а також найкращих практик на 
основі процесів E2E шляхом розвитку NPS 
(задоволення потреб зовнішніх та 
внутрішніх клієнтів) та регулярного 
покриття та контролю за допомогою заходів 
Customer LAB

ОРІЄНТАЦІЯ НА КЛІЄНТА

Цифрова трансформація — глибинна 
трансформація, щоб стати 
багатоканальними 

Розвиток карткового бізнесу — 
оновлення банкоматів і 
POS-терміналів, еквайринг, 
револьверні картки 

Спрощення — E2E, спрощення 
процесів, усунення проблемних 
моментів для клієнтів 

«Знай свої дані» очистити, захистити 
та збалансувати дані 

Посилення комплаєнсу — завершення 
плану відновлення, впровадження 
процесу «Знай свого клієнта» 

Краще місце для роботи 

Кібербезпека — захист банку від різних 
кіберзагроз

СТРАТЕГІЧНІ ПРОГРАМИ
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Стабільний баланс із нормативом капіталу 
CET1 (NBU N3) у розмірі 14,5% низький 
рівень проблемної заборгованості, рівень 
співвідношення позик до депозитів майже 
на рівні 50%. 

Прибуткова бізнес-модель із зростанням 
чистого банківського доходу щорічно на 
+7%, а також рентабільністю капіталу           
у розмірі 43%.

Банк продовжуватиме дотримуватись 
універсальної банківської моделі із 
внесенням необхідних корегувань, 
зумовленими змінами у очікуваннях та 
поведінці клієнтів, через інвестиції у 
цифрові платформи та якість цифрового 
обслуговування клієнтів. Банк й налі буде 
спрямовувати бізнес-модель на досягнен- 
ня  позитивного   фінансового   впливу   у 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СТРУКТУРА

Позики

Чистий 
банківський 

дохід

Вартість ризику

Операційні 
витрати

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ 2019 РОКУ

КЛЮЧОВІ 
ПОКАЗНИКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
У 2019 РОЦІ

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ

22 млрд 
грн

Депозити

45 млрд 
грн

6,4 млрд 
грн

-0,2 млрд 
грн

-3,4 млрд 
грн

Чистий 
прибуток

2,6 млрд 
грн

Значні інвестиції у цифрову інфраструктуру 
банку та кадровий капітал із зростанням      
в 2019 році капітальних витрат на 5% та 
операційних витрат в сфері HR на 22%.

середньостроковій перспективі внаслідок 
нових умов низької відсоткової ставки.

Банк зосередить увагу на досягненні 
double-digit ROE, адаптуючи структуру 
капіталу відповідно до змін у вимогах щодо 
регуляторного капіталу.



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2019

Завдяки прибутковій діяльності впродовж останніх 
трьох років у 2019 році були виплачені дивіденди у 
розмірі 2,5 млрд грн, при цьому наприкінці року 
збережено стійкий надлишок капіталу

За підсумками проведеного НБУ у 2019 році 
стрес-тестування підтверджена стабільність банку 
(https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-rezultati-otsinki-stiykosti-u-rozrizi-bankiv-7636)

У 2019 році відповідно до договірних зобов’язань 
субординованого боргу, Група погасила частину 
субординованого боргу перед ЄБРР. Протягом року     
BNP Paribas також надав деякі гарантії для Групи

УКРСИББАНК застосовує інструменти залучення 
капіталу Tier 1, так й рівня Tier 2

Орієнтація на потреби клієнтів, а також підтримка 
акціонерів забезпечують впевненість у достатній 
ліквідності в умовах нормального та стресового 
сценаріїв 

Банк не залежить від фінансування місцевих та 
міжнародних фінансових установ. Депозитна база є 
стабільною та диверсифікованою, та складається з 
вкладів корпоративних клієнтів, МСБ та фізичних осіб

У межах звичайного бізнесу Група здійснювала 
міжбанківські послуги операції з BNP Paribas та її 
дочірніми компаніями

Банк дотримується виваженої інвестиційної політики та 
не планує купувати дочірні компанії або акції

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ТА ЛІКВІДНОСТІ
КАПІТАЛ

ЛІКВІДНІСТЬ

10%

НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ

Мінімальна 
вимога НБУ 2019

24%

100%

НОРМАТИВ ПОКРИТТЯ ЛІКВІДНОСТІ

Мінімальна 
вимога НБУ 2019

329%



БІЗНЕС-ПАРТНЕРИ
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НАШ НАЙЦІННІШИЙ АКТИВ — ЦЕ ЛЮДИ
Загальна кількість співробітників — 5 294 осіб.
93% співробітників банку мають вищу освіту.

Як частина Групи BNP Paribas 
УКРСИББАНК отримав премію 
Top Employer в Європі 2020

Позитивний менеджмент є частиною 
WORKING DIFFERENTLY PROGRAM

Загальний пакет компенсації працівника 
включає три компоненти:
•  фіксовану компенсацію 

•  індивідуальну та / або колективну змінну 
компенсацію 

•  вигоди працівникам

УКРСИББАНК піклується про розвиток, 
робоче середовище  та лояльність своїх 
працівників. 
З метою поширення нових методів 
роботи та безперервного навчання 
Банк розробив програму  «Краще місце 
для роботи».

16%

23%
44%

16%

2%

Вік 
співробітників

до 25

від 26 до 32

від 33 до 45

від 45 до 60

старше 60

Довіра 
співробітникам 

Конструктивність Культура обміну 
знаннями 

Принципи 
позитивного 
менеджменту

Сприяння 
розвитку

РОБОЧЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК 
ТА РОЗВИТОК ТАЛАНТІВ

ЗАЛУЧЕННЯ 
СПІВРОБІТНИКІВ

ЖИТТЯ 
ТА ЗДОРОВ’Я 

УМОВИ
ПРАЦІ

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ

ЛІДЕРСТВО 
ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ 
БЛАКИТНОГО 
ОКЕАНУ

КОМФОРТНЕ 
МІСЦЕ 
ДЛЯ РОБОТИ

БАЛАНС РОБОЧОГО
 ТА ОСОБИСТОГО 

ЖИТТЯ
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ 

ПРАЦІВНИКІВ
ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

Гендерний баланс 
співробітників

24%

76%

Середній ВІК: 35 років 10 місяців 
Середній СТАЖ РОБОТИ: 6 років
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

SAP for Banking — ключова банківська 
система
Два сучасних Центра обробки даних із 
постійним тестуванням для відновлення 
після аварійних випадків 
Платформи з управління базами даних 
Oracle
Віртуальна інфраструктура (сервери та 
робочий стіл) на основі технологій VMware 
та Citrix
Устаткування та програмне забезпечення 
для банкоматів від Diebold-Nixdorf

Система керування інформаційною безпекою 
банку розвивається відповідно до 
зростаючих вимог Національного Банку 
України, BNP Paribas Group та міжнародних 
стандартів (ISO 27000, NIST, PSI DSS, тощо) 
Для гарантування захисту банківських 
активів та безпеки клієнтських операцій 
застосовуються найкращі ринкові методики 
та засоби (захист від атак на відмову в 
обслуговування DDoS та від зловмисних 
програм, сканування на вразливості, 
боротьба із шахрайськими операціями та 
керування кібер-інцидентами, тощо)

ІТ-процеси постійно вдосконалюються, 
щоб забезпечити надання безперервних та 
надійних послуг
Визнані підходи з керування IT-проектами 
за класичною водоспадною та сучасною 
Agile моделями поєднуються для 
досягнення найкращого часу виведення на 
ринок нових послуг, без погіршення 
надійності обслуговування клієнтів та 
дотримання регуляторних вимог
Введено пильне спостереження за 
архітектурою IT-системи для зменшення 
технологічних та пов’язаних із кібер- 
безпекою ризиків
Якість даних, керування даними та захист 
даних розглядаються як складові частини 
проектування IT-систем
Завдяки гнучкій моделі залучення 
постачальників за необхідності вклю- 
чаються зовнішні ресурси з розвитку та 
консультування
Прозорі процеси IT- закупівель побудовані, 
щоб забезпечити ефективність витрат та 
сталий розвиток

НЕЩОДАВНО ВПРОВАДЖЕНІ ТА ПОТОЧНІ 
IT ІННОВАЦІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ТЕ, 
ЩОБ ЗРОБИТИ ФІНАНСОВЕ ЖИТТЯ 
НАШИХ КЛІЄНТІВ УСПІШНИМ, БЕЗПЕЧНИМ 
ТА ПРОСТИМ.

НАДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СКЛАДОВІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД ПРОВІДНИХ 
ПОСТАЧАЛЬНИКІВ НА РИНКУ

У ВІДКРИТОМУ ТА МІНЛИВОМУ 
ЦИФРОВОМУ СВІТІ ОДНИМ З НАЙБІЛЬШИХ 
ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ БАНКУ Є КІБЕР-БЕЗПЕКА

ПРОМИСЛОВА ПОБУДОВА IT ПРОЦЕСІВ — 
ЯК ОСНОВА НАДІЙНОГО ТА 
ПРОГНОЗОВАНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ІЗ КЛІЄНТАМИ

Інтернет-банкінг UKRSIB online швидко 
розвивається, наприкінці 2019 року 
інтернет-платформою користувалися більше 
1 млн клієнтів. Платформа для 
обслуговування СМБ та корпоративних 
клієнтів — UKRSIB business  почала 
працювати у квітні 2019 року. При цьому 
стара платформа буде виведена із обігу у 
2020 році 
До послуг клієнтів такі сервіси: Google Pay, 
Garmin Pay та Apple Pay
Для підтримки глобального оновлення парку 
банкоматів, та щоб зробити процеси 
готівкового обслуговування більш 
безпечними, зручними і готовими до 
інновацій, впроваджено нове програмне 
забезпечення з керування банкоматами
Для спрощення процесу залучення клієнтів 
стартував проєкт «Онлайн реєстрація»
У робочому режимі стартував масштабний 
проєкт Data Hub (CRM online, Система 
управління даними клієнтів) з обміну даними 
у режимі реального часу



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 2019

РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ 

КОНСУЛЬТУВАННЯ

СИСТЕМА ПОДВІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

ЗВІТУВАННЯ ТА СПОВІЩЕННЯ 

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

ПЕРИМЕТР РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

МІСІЯ

Кредитний ризик 

Ризик взаємовідносин із контрагентами

Ринковий ризик

Ризик фінансування та ліквідності 

Процентний ризик 

Валютний ризик банківського портфеля

Сприяти розвитку та зростанню культури 
управління ризиками та обізнаності в 
межах банку. 

Для забезпечення чіткості, ефективності, 
дієвості та адаптованості процесів до 
мінливого середовища розвиваються 
інновації та цифрові ініціативи.

Звітувати та сповіщати Керівництво 
банку щодо стану ризиків.

Для забезпечення відповідності прийнятих 
банком ризиків до його політик робити свій 
внесок як «суб’єкт подвійного контролю».

Консультування менеджменту щодо 
визначення ступеню готовності прийняти 
ризик та структури для охоплення всіх 
головних ризиків банку відповідно до 
європейських та місцевих нормативно- 
правових постанов, заява щодо ступеня 
готовності прийняття ризику узгоджена з 
стратегією банку, критичний перегляд 
системи кредитування для перетворення її 
у стійку та ефективну.

ФУНКЦІЯ РИЗИКУ є повністю інтегрованою та 
незалежною функцією контролю. Головний 
директор з питань ризиків звітує Наглядовій 
Раді Банку 

ФУНКЦІЯ РИЗИКУ є другою лінією захисту в 
частині діяльності з управління ризиками в 
УКРСИББАНК.
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Ризик-менеджмент є ключовою частиною системи внутрішнього контролю УКРСИББАНК

Ризик-менеджмент супроводжує розвиток банку з думкою про бізнес. 

Надає швидку, повну та достовірну інформацію про профіль ризику банку. 

Пропонує висококваліфіковану експертизу щодо управління ризиками для зацікавлених 
сторін банку. 

Сприяє прогнозуванню ризиків та позиціонуванню ризик-менеджменту як перспективної 
спостережної вежі.  

Готує банк до найвищих очікувань регуляторів.

СИСТЕМА ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

1 лінія
захисту

 Бізнес та функції 
підтримки

1А. Операційний рівень: самоконтроль при виконанні 
власних процесів, автоматичні контролі 

1Б. Ієрархічний рівень:  перевірка «чотири ока», 
управлінський контроль,  контроль, що здійснюється 

іншим операційним департаментом 

1В. Команди, які здійснюють контроль          
(команди ОРС, які виконують ТФН та інші 

контрольні функції)

Визначення та оцінка системи 
внутрішнього контролю

Тематичний 
огляд

Незалежне 
тестування / нагляд

2 лінія
захисту

 Інтегровані функції 
контролю        

(ризик, комлаєнс, 
юристи, фінанси)

З лінія 
захистуАудит

П
ос

ті
йн

ий
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он
тр

ол
ь 

П
ер

іо
ди
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПИ КОМПЛАЄНС СПРЯМОВАНА 
НА ПОКРИТТЯ ВСІХ ПИТАНЬ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ 
ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТІВ (ЗІК)

ЦІЛІСНІСТЬ РИНКУ
Цілісність ринку спрямована на 
дотримання українського та міжнарод- 
ного законодавства та правил за 
наступними напрямками: обіг 
конфіденційної, значної внутрішньої та 
привілейованої інформації та запо- 
бігання продажу внутрішньої інформації, 
операції за фінансовими інструментами, 
правила щодо передпродажної та 
післяпродажної прозорості, запобігання 
та виявлення випадків зловживання 
ринком, виявлення та керування 
випадками конфлікту інтересів, 
пов’язаних із зацікавленими співробіт- 
никами та підрозділами.

БОРОТЬБА ІЗ ХАБАРНИЦТВОМ 
ТА КОРУПЦІЄЮ
Програмою боротьби із хабарництвом та 
корупцією встановлює нульову толе- 
рантність до корупції. Програму 
розроблено для боротьби із випадками 
корупції, в тому числі хабарництвом, з 
метою отримання особистих переваг за 
допомогою банку та внутрішньою 
банківською інформацією, а також 
будь-яким випадком корупції, виявленим з 
боку наших клієнтів або контрагентів, які 
можуть стати відомими співробітникам 
при проведенні банківської або фінансової 
операції.

ЗІК спрямований на дотримання 
наступних правил: справедливе ставлення 
до наших клієнтів у будь-яких ситуаціях; 
надання їм продуктів та послуг, що 
найкраще відповідають їх потребам та є 
цілком зрозумілими для них; точно та 
неупереджено надавати клієнтам 
інформацію щодо характеристик, вартості 
та ризиків продуктів; застосовувати чесну 
та прозору цінову політику; справедливо 
та своєчасно відпрацьовувати скарги 
клієнтів; дотримуватись всіх вимог 
місцевих нормативно-правових постанов.

З метою виконання вимог Постанови НБУ 
№64 наприкінці 2018 року створено 
Комітет Наглядової Ради з питань 
комплаєнс. 
Щомісячні засідання Комітету з питань 
фінансового моніторингу
Звітування Наглядовій Раді банку щодо 
питань комплаєнс 
Звітування Правлінню банку щодо питань 
фінансового моніторингу 
Керівник департаменту з питань ком- 
плаєнс контролю має право вето

УПРАВЛІННЯ

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

КОМПЛАЄНС КОНТРОЛЬ 
ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
ККРМ відповідає за другий рівень видів 
контролю комплаєнс через проведення 
Точок Фундаментального Нагляду (ТФН), 
метою яких є забезпечення ефективного 
здійснення видів контролю першого рівня 
та відповідно до чинних процедур.

Професійна етика пов’язана із 
професійною поведінкою співробітників 
банку: цей напрям забезпечує, що 
особисті інтереси співробітників не 
переважали їх професійні обов’язки як 
працівників банку. В цьому напрямі 
встановлюються правила професійної 
поведінки, частини Кодексу Поведінки.
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Визначення політики банку «Знай свого 
клієнта» (англ. KYC) на основі міжнародної 
політики Групи з питань KYC та місцевого 
Закону «Про боротьбу із відмиванням 
коштів, отриманих злочинним шляхом» 
(AML), та Постановою НБУ № 417 (правила 
щодо встановлення ділових відносин із 
клієнтами/ повторної сертифікації, 
проведення рівня AML-ризику, збору 
документів/ інформації, класифікації 
клієнтів за рівнем фінансової безпеки 
тощо). 
Забезпечення перегляду клієнтів на  
Комітеті з питань ухвалення клієнтів у 
електронному форматі (еКУК) та Комітеті з 
питань ухвалення підозрілих клієнтів 
(пКУК) за попередньо визначеними 
критеріями. 
Консультаційна група з питань «Знай свого 
клієнта», що надає експертний висновок 
за всіма процедурами щодо сфери KYC в 
банку.
Оцінка ризику, пов’язаного із фінансовими 
цінними паперами в межах Нових 
Продуктів, Дій та Організацій — Bank New 
Products Activities and Organizations (NPAO).
Забезпечення реалізації політик: стосовно 
роботи із публічними діячами (англ. PEP), 
родичами та особами, близько 
пов’язаними із PEP, стосовно оцінки ризику 
в частині AML.
Передача інформації щодо PEP із високим 
ступенем ризику на рівень Групи              
BNP Paribas. 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА — KYC

Відповідно до вимог місцевого 
законодавства та постанов НБУ з питань 
Протидії відмиванню коштів (AML) 
належним чином виконуються обов’язки 
фінансового моніторингу. 

Для посилення контролю над готівковими 
операціями та дотримання правил Групи 
BNP Paribas  запроваджено суворий 
процес Ухвалення процесу поповнення 
коштів. Процес контролю при знятті 
готівки реалізований лише для 
юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців. У 2-му кварталі 2020 року 
очікується запровадження цього процесу 
для фізичних осіб.

Ретельна перевірка міжкордонних 
операцій клієнтів відповідно до 
Постанови НБУ №8.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА — AML
Постійна перевірка клієнтів за всіма 
чинними санкційними списками (OFAC, 
ООН, ЄС, Франція, Україна тощо) за 
допомогою інструменту SUN Safewatch.
Перевірка всіх міжнародних операцій за 
всіма чинними санкційними списками 
(OFAC, ООН, ЄС, Франції, України тощо) 
за допомогою інструменту SHINE 
Fircosoft.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА — САНКЦІЇ
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ (3-я лінія захисту)

Внутрішній Аудит, до зони відповідальності якого належить 
проведення періодичного контролю, входить до Функції Генеральної 
Інспекції та сприяє захисту діяльності та репутації банку, виконуючи 
свою функцію третьої лінії захисту. 

Внутрішній Аудит — згідно з визначенням, що наведено у 
Міжнародних основах з професійної діяльності ІВА (Інституту 
Внутрішніх Аудиторів) — є «незалежною діяльністю з об’єктивного 
підтвердження та консультування, спрямованою для збільшення 
вартості та покращення функціонування організації». 

Внутрішній Аудит постійно співпрацює з іншими Функціями Контролю 
(Комплаєнс, Ризик-менеджменту і Юридичним департаментом) для 
забезпечення координації їх діяльності. Також Внутрішній Аудит 
постійно контактує з регуляторами та зовнішніми аудиторами з 
професійних питань.

Внутрішній Аудит здійснює аудиторські перевірки відповідно до 
багаторічного плану, який покриває всі сфери діяльності банку. 
Внутрішній Аудит може взяти до розгляду будь-який аспект діяльності 
і має вільний доступ до всієї інформації Групи.

Визначення Аудиторської програми 2019 здійснювалось відповідно до 
результатів оцінки ризику та обмежень в частині аудиторського циклу 
та ресурсів. Оцінка ризику проводиться щороку за кожним 
підрозділом аудиту та поєднує оцінювання притаманного ризику із 
якістю сфери GRC (Система керованості, Ризик-менеджмент, 
Внутрішній контроль) для визначення остаточного ризику.

Керівник Департаменту Внутрішнього Аудиту звітує безпосередньо 
Наглядовій Раді Банку.
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МИ ПРАГНЕМО ЗРОБИТИ 
ФІНАНСОВЕ ЖИТТЯ 

НАШИХ КЛІЄНТІВ  
УСПІШНИМ, БЕЗПЕЧНИМ 

ТА ПРОСТИМ




