
UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP — 
БАНК ПОЗИТИВНИХ ЗМІН



UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP Є ЧАСТИНОЮ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ

BNP Paribas — європейський лідер на 
світовому ринку банківських і 
фінансових послуг із майже 
200-річною історією.

BNP Paribas «Кращий банк світу для 
сталого фінансування» 2018 року, за 
версією Euromoney. 

BNP Paribas — №1 європейський банк 
у списку «Global 100 Most Sustainable 
Corporations», який журнал «Corporate 
Knights» щороку публікує з нагоди 
відкриття Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі.

BNP Paribas — кращий роботодавець в 
Європі — 2018 Top Employers Europe. 
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BNP PARIBAS

Входить у ТОП-10  
найнадійніших 

банків світу  
(Global Finance)

Займає  
8 сходинку 
серед найбільших 
світових банків 
за активами

Має найвищі 
кредитні рейтинги

провідних рейтингових
агентств —

  Standart & Poor’s,
Moody’s, Fitch

Найкращий у світі 
корпоративний банк 
у 2017 та 2018 роках 
(Euromoney) 
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- Країни присутності BNP Paribas

BNP PARIBAS У 2018 РОЦІ

https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide

ПРАЦІВНИКІВ
202 624

КРАЇНИ
72

МІЛЬЯРДІВ ДОХОДУ

42.5
МІЛЬЯРДІВ ЧИСТОГО 

ПРИБУТКУ

7.5
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UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP — БАНК ПОЗИТИВНИХ ЗМІН

1990 2000
2005 грудень 2011 серпень 2018 лютий

2016 лютий2010
20031996

https://my.ukrsibbank.com/ru/about-bank/

Банк стабільно 
утримує позиції 
лідера на ринку 
інвестицій, 
неодноразово 
отримуючи титул 
кращого 
інвестиційного банку 
країни.

BNP Paribas викупив 
у міноритаріїв акції 
UKRSIBBANK, 
збільшивши частку 
до 60%.

Розмір частки ЄБРР 
збільшився до 40%.

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку (ЄБРР) 
придбав 15% акцій 
UKRSIBBANK.

Частка BNP Paribas 
збільшена до 99,99%.

Підписання договору 
покупки 51% акцій 
третього найбільшого 
в Україні банку – 
UKRSIBBANK - однією 
з найбільших 
міжнародних 
фінансових груп —
BNP Paribas.

UKRSIBBANK переходить на новий рівень фінансового сервісу. Інтеграція до групи компаній 
BNP Paribas відкрила UKRSIBBANK нові можливості: причетність до світового бренду, 
використання прогресивного світового досвіду, перехід на нові стандарти менеджменту. 

UKRSIBBANK 
перетворюється на 
національного 
лідера, упевнено 
входячи до десятки 
провідних банків 
України.

Початок розбудови 
ефективної 
роздрібної мережі в 
усіх регіонах України. 
UKRSIBBANK 
розширює перелік 
банківських послуг і 
продуктів та 
завойовує нові 
ринки.

Розпочинається 
історія UKRSIBBANK як 
Харківського 
регіонального банку 
для великих 
корпоративних 
клієнтів.

Частки акціонерів UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Європейський банк 
реконструкції та розвиткуВNP Paribas

60%

40%



роздрібних клієнтів

1 900 000
підприємств середнього 

та малого бізнесу

170 000
груп корпоративних 

компаній

600

На сьогодні UKRSIBBANK BNP Paribas Group  —
універсальна банківська установа, що посідає верхні рядки 
фінансових рейтингів в Україні та надає сервіс міжнародного 
рівня.
UKRSIBBANK пропонує пакетні послуги і комплексні рішення, 
покращує та спрощує процеси, надає міжнародну підтримку 
своїм клієнтам в країнах присутності групи BNP Paribas.

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP СЬОГОДНІ
Бути «Банком позитивних змін» — 

UKRSIBBANK обслуговує:

перетворити ці 
зміни у нові 
можливості,

впровадити 
провідні технології 
та високоякісні 
сервіси.

UKRSIBBANK прагне зробити фінансове життя 
клієнтів успішним, безпечним та простим. 
А також зробити вагомий внесок у краще 
майбутнє для всього суспільства.

означає вміти 
виявити та 
зрозуміти зміни, 
які впливають на 
життя клієнтів та 
суспільство в 
цілому,

28 років 
на фінансовому 
ринку України

ТОП-5
за прибутковістю

uaAAA — найвищий 
рівень за кредитоспро-
можністю в Україні

Близько 2 000 000
клієнтів

300 відділень 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP У 2018 РОЦІ
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43%

5,4%

Рентабельність 
капіталу Кількість клієнтів

1,9 млн.
Рентабельність 
активів

НА 31 ГРУДНЯ 
2018

2,7
млрд грн. 

+81%
Vs .  2017

СТІЙКА
ФІНАНСОВА СТРУКТУРА

5,9
млрд грн.

+32%
Vs. 2017

БАНКІВСЬКИЙ ДОХІД
ЧИСТИЙ

ІТ розпочав свій план трансформації, 
а напрямок кібербезпеки продовжував посилюватися. 

Протягом 2018 року банк також активізував співпрацю з ЄБРР 
через програми для сільського господарства та IQ energy.

Нещодавно запущені Apple Pay  та можливість купівлі 
іноземної валюти онлайн розширили цифрові пропозиції банку. 

ГАРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПІСЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ

У 2018 році банк продовжував інвестувати 
у стратегічні проекти 2020.



АКТУАЛЬНІ РЕЙТИНГИ ТА НАГОРОДИ 
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Рейтингове агентство «Експерт-рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний 
рейтинг UKRSIBBANK на рівні uaААА за національною українською шкалою, що 
означає найвищий рівень кредитоспроможності.

№1 за кількістю реалізованих проектів програми енергоефективності IQ energy 
за данними ЄБРР.

Operational Excellence Award від  Deutsche Bank  — визнання операційної 
майстерності, що відповідає найвищим стандартам міжнародних розрахунків. 

Mastercard BANK 2018 — PREMIUM COMPETENCIES — визнання кращого сервісу 
для Premium клієнтів в Україні (2016-2018рр).

Фіналіст Best Loyalty Programme of the Year — Краща програма лояльності року — 
Фінансові послуги та Лояльність без імені за винятковий проект лояльності — 
«Очевигода» від Loyalty Magazine Awards.

№2 «Корпоративний партнер», Фінансовий оскар 2018 журналу «.БІЗНЕС».

№1 «Овердрафти», FINANCIAL CLUB AWARDS 2018. 

№1 у рейтингу стійкості банків від фінансового порталу «Минфин».

ТОР–3 найнадійніших банків України, за версією інвестиційної компанії Dragon 
Capital.

ТОР-3 найнадійніших українських та іноземних банків України у 2018 році від 
інтернет-видання «Форіншурер».



https://my.ukrsibbank.com/ua/branches_atms/map/

відділень банку
~300

міста
84

Мережа  відділень банку в Україні

банкоматів банку
1 000

Мережа  банкоматів

МЕРЕЖА UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP
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СТРУКТУРА КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP

Клієнти UKRSIBBANK

Corporate Banking

Міжнародні компанії 400 груп

150 груп

30 груп

170 000

80 000

1 700 000

110 000

Великі локальні 
корпорації

Компанії агросектору

Компанії СМБ

Клієнти Premium та 
Personal сегментів

Індивідуальні клієнти

Індивідуальні клієнти

Retail  Banking

Personal Finance
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КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP ПРОПОНУЄ:

Cash Management 

Валютообмінні 
рішення та 
оптимальне 
керування

фінансовими 
активами

Індивідуальний 
підхід до кредитних 

пропозицій з 
урахуванням 

фінансових потреб 
кожної конкретної 

компанії

Повна підтримка 
бізнесу компанії на 

внутрішньому ринку 
та в зовнішньо-

економічній 
діяльності

Прибуткові та 
безпечні 

інвестиційні 
інструменти

Рахунки та платежі
Cash Collection & Delivery
Договірне списання
Довгострокове доручення
Overnight депозити
Корпоративні картки
Еквайрінг
та інше

Електронні платіжні системи
    StarAccess (електронний банкінг в Україні)
    Connexis (корпоративний електронний банкінг  BNP Paribas) 
    SWIFTNet (внутрішні та міжнародні платежі + MT940/942 звітність)

Валютообмінні операції
Прямий ділінг 
Форвардні послуги
Брокерські та депозитарні 
послуги
Аналітичні огляди

Багатоцільова кредитна 
лінія
Овердрафтне фінансу-
вання

Експортні операції
Імпортні операції
Банківські гарантії
Документарні операції

Фінансовий консалтинг
Брокерські послуги
Послуги первинного 
дилера з купівлі ОВДП
Аналітичні огляди

Ринки капіталу
Корпоративне 
кредитування

Торгове 
фінансування

Інвестиційний 
бізнес

Додатковий 
прибуток завдяки 

раціональному 
управлінню 
грошовими 
потоками
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КЛІЄНТАМ  СЕРЕДНЬОГО І МАЛОГО БІЗНЕСУ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP ПРОПОНУЄ:

Розрахунково-
касове 

обслуговування
Індивідуальний 

підхід до кредитних 
пропозицій з 
урахуванням 

фінансових потреб 
кожної конкретної 

компанії

Оптимальний підбір 
карткових програм 

та інструментів

Раціональне 
управління 
грошовими 
залишками

Страхові продукти 
для  захисту майна і 
бізнесу клієнтів від 

усіх можливих 
ризиків

Рахунки та платежі у 
гривні та іноземній 
валюті
Спеціальні тарифні 
пакети
Документарні операції
Договірне списання
Довгострокове доручення
Електронні платіжні 
системи
та інше

Кредити на поповнення 
обігових коштів
Овердрафтне фінансування
Кредити на придбання 
обладнання і спецтехніки 
Кредити на придбання  
комерційної нерухомості
Кредит під заставу 
депозиту
Кредитна лінія
Авалювання векселів

Корпоративні картки для 
юридичних осіб
Картки для приватних 
підприємців
Карткові програми в 
рамках зарплатних 
проектів
Торговельний еквайрінг

Безстрокові вклади
Строкові вклади
Депозитна лінія

Страхування 
автотранспорту
Страхування цивільної 
відповідальності
Страхування при виїзді 
за кордон
Страхування нерухомості

Корпоративне 
кредитування Платіжні  картки Депозити Страхування

Зручні щоденні 
банківські операції 
на вигідних умовах
з високим рівнем 

сервісу
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ІНДИВІДУАЛЬНИМ  КЛІЄНТАМ UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP ПРОПОНУЄ:

Послуги для 
приватних осіб

Унікальні можливості 
преміального 

обслуговування

Комплекс фінансових 
послуг, консалтингу  та 
супутніх небанківських 

сервісів для  ексклюзивно-
го обслуговування власни-
ків  великого приватного 

капіталу

Пакетна пропозиція All Inclusive
Поточні рахунки в різних 
валютах
Інтернет-банкінг
Грошові перекази і платежі
Розрахункові та кредитні картки
Депозитні програми
Кредитні пропозиції
Страхування
POS-кредити в торговельних 
мережах партнерів

Пакетна пропозиція De Luxe
Персональний менеджер для 
всієї родини
Пріоритетне обслуговування
Ексклюзивні сервіси у 
відділеннях банку
Спеціальні програми страхування
Консьєрж-сервіс
Привілеї від MasterCard  та Visa
Зручні опції для подорожей

Універсальні банківські і страхові 
послуги в Україні та за кордоном
Сімейне фінансове бюро для 
ведення фінансів родини
Фінансовий, юридичний та 
податковий консалтинг
Інвестиційні рішення в Україні
Індивідуальні банківські сейфи

Premium сервіс
Персональні 

банківські послуги
Зручні щоденні банківські 

операції на вигідних 
умовах 

з високим рівнем сервісу
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UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP — КОМПЛЕКСНА СТРУКТУРА 
Пріоритет діяльності UKRSIBBANK BNP Paribas Group — задоволення фінансових потреб клієнтів. 
Успішність клієнтів веде до успішності банку.
5 300 працівників UKRSIBBANK BNP Paribas Group працюють заради простого, безпечного та успішного 
фінансового життя своїх клієнтів.

Забезпечення 
потреб та інтересів 

клієнта

Бізнес-підрозділи 
банку

Юридичний 
супровід

Інформаційні технології та 
Digital-рішення

Менеджмент 
персоналу

Адміністративна 
підтримка

Департамент 
клієнтських рішень

Комплаєнс контроль

Департамент 
безпеки

Оцінка ризиків

Операційна 
підтримка
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Культура Compliance — це показник відповідальності та етичності банку. 
Це означає, що уся діяльність UKRSIBBANK відповідає законодавству України, міжнародному 
законодавству та правилам BNP Paribas, що діють у всіх 72 країнах присутності Групи. 
Таким чином, банк протидіє шахрайству та захищає своїх клієнтів. 

Усі клієнти банку, від міжнародних лідерів ринку до клієнтів, які відкривають соціальні рахунки, 
проходять процедури Compliance.

Compliance для клієнтів

КУЛЬТУРА COMPLIANCE

Це прозорість та безпечність фінансових операцій 

Відсутність будь-якої дискримінації

Висока якість продуктів та умов обслуговування

Надійність та захист інтересів клієнтів



Перехід на нові джерела енергії
Ми — банк, 

що прагне залучити 
молоде покоління до 

участі у прийнятті 
рішень, які визначають 

майбутнє

Ми — банк, який сприяє 
різноманітності підприємців, 

надаючи їм впевненості 
в успіху

Ми хочемо зробити 
свій внесок у суспільство 
в усіх основних регіонах, 

де працює Група

Захист льодовиків
Захист коралових рифів
Захист стратегічних лісних масивів
Популяризація використання 
енергозберігаючих технологій
Програми по зменшенню викиду 
вуглецю
Припинення співпраці з тютюновими 
компаніями

Тренінги та навчальні 
програми для молоді
Розвиток працівників банку
Залучення працівників 
банку до соціальних 
проектів

Кредитування підприємців, 
діяльність яких пов'язана з 
соціальними та інноваційними 
проектами
Підтримка жінок в підприємництві
Підтримка стартап-підприємців

Впровадження специфічних 
продуктів та послуг для різних 
країн
Боротьба з соціальною 
ізоляцією та підтримка прав 
людини
Корпоративна філантропія, 
спрямована на мистецтво,  
культура та навколишнє 
середовище

Молодь  Підприємці Локальні екосистеми 
Ми допомагаємо перейти 
на нові джерела енергії — 

до більш стійкої енергетики

BNP PARIBAS ENGAGEMENT — МАНІФЕСТ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
Бути банком позитивних змін означає бути відповідальним за майбутнє, вдосконалювати сервіси 
обслуговування клієнтів та одночасно сприяти сталому та рівномірному розвитку.
У всьому світі співробітники BNP Paribas сприяють розвитку економіки. Вони допомагають приватним особам, 
бізнесу, громадським організаціям та установам досягти успіху у своїх проектах, а також знайти дієві рішення 
конкретних завдань. Працюючи у різних країнах світу, ми дотримуємося місцевого законодавства та культури. 
Корпоративна та соціальна відповідальність, етика, підтримка різноманітності та інклюзії, а також просування 
прав людини — в основі роботи BNP Paribas. 
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Перехід на нові 
джерела енергії Молодь  ПідприємціЛокальні екосистеми 

Підтримка  медичних програм

Підтримка культурних, спортивних і 
мистецьких проектів

Ми сприяємо розвитку дітей 
і молоді для їхньої активної 

участі у розвитку 
майбутнього суспільства

Ми підтримуємо актуальні 
соціальні програми в усіх 

регіонах країни

Ми надаємо 
підприємцям 
індивідуальні 

можливості для 
розвитку їхнього 

бізнесу

IQ energy
Припинення роботи 
з тютюновими компаніями
Внутрішній проект 
«Зелений офіс»
Висадка дерев у всіх 
регіонах України

Срібна монетка (Даун синдром)
Лікарінфонд (ДЦП)
Пробіг під каштанами 
(Дитяча кардіологія)

Програми з фінансової грамотності
Програми з профорієнтації
Підтримка математичних шкіл
«Зірки на старті»

Благодійні програми для 
підтримки здоров’я дітей

Розвиток дітей і молоді

«Французька весна» в Україні
Міжнародні тенісні турніри
Співпраця з музеєм М.Булгакова

Співпраця з Інститутом педіатрії та 
гінекології
Курси першої медичної допомоги
Проект «Здоров’я нації»
Підтримка дитячих закладів

Корпоративний 
акселератор
Консультаційні семінари 
для клієнтів
Сприяння розвитку 
жіночого 
підприємництва

Ми допомагаємо 
перейти

на стійку енергетику, 
сприяємо 

збереженню 
навколишнього 

середовища

UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP — ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БАНК
UKRSIBBANK — як частина Групи BNP Paribas і один з найбільших українських банків також відіграє важливу роль у суспільстві. 
Наша мета бути банком з високими стандартами та позитивно впливати на співробітників, клієнтів, суспільство та навколишнє 
середовище. 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 
корпоративно-соціальної відповідальності, а головне — залучення наших працівників до активної позиції.

Напрямки соціальної діяльності UKRSIBBANK BNP Paribas Group 
в рамках глобальної програми BNP Paribas Engagement
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