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USB BANK PLC

Καινοτόμες
και ευέλικτες λύσεις
Ξεκίνησε το 1925 ως
μία από τις πρώτες
εγγεγραμμένες εταιρείες
στην Κύπρο, η 10η στη
σειρά, για να εξελιχθεί
το 2009 σε USB Bank
Plc και να γίνει το 2011
μέλος του Διεθνούς
Χρηματοοικονομικού
Ομίλου BLC BankFRANSABANK Group.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
usb bank plc
Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφόρος Διγενή
Ακρίτα 83, 1070, Λευκωσία,
Ταχυδρομικό κιβώτιο:
28510, 2080, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22883333
Φαξ: 22875899
Ιστοσελίδα:
www.usbbank.com.cy
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ύγχρονη και αξιόπιστη, με νέα δυναμική, ακεραιότητα, επαγγελματισμό και
διαφάνεια, στηρίζει τους πελάτες της
προσφέροντας καινοτόμες και ευέλικτες
λύσεις, προσαρμοσμένες στις νέες ανάγκες της αγοράς.
Η μητρική ΒLC Bank δραστηριοποιείται στον Λίβανο από το 1950 και είναι
μέλος του χρηματοοικονομικού Ομίλου
FRANSABANK από το 2007. Τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει μια πορεία
συνεχούς και σημαντικής ανάπτυξης, ως
αποτέλεσμα του οράματος και της στρατηγικής κατεύθυνσής της. Κύριος στρατηγικός της στόχος είναι η γεωγραφική
επέκταση και η ενίσχυση της θέσης της
στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα οικονομικά της αποτελέσματα από το 2007 είναι
υποδειγματικά.
Ο Όμιλος FRANSABANK, που ιδρύθηκε το 1924, είναι σήμερα ο τέταρτος
μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στον
Λίβανο, κατέχοντας το μεγαλύτερο δί-

κτυο καταστημάτων. Έχει ενοποιημένη
παρουσία σε 11 χώρες (Λίβανο, Γαλλία,
Κύπρο, Αλγερία, Συρία, Λευκορωσία,
Κούβα, Σουδάν, ΗΑΕ, Ιράκ και Ακτή
Ελεφαντοστού) και έχει καταφέρει να
εδραιώσει την ηγετική του θέση στις
χώρες που δραστηριοποιείται, παρέχοντας κορυφαίες χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες στους πελάτες του και θέτοντας πάντα τον πελάτη στο επίκεντρο
των δραστηριοτήτων του.
Η USB Bank προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες,
επιχειρήσεις και διεθνείς πελάτες, οι
οποίοι μπορούν να εξυπηρετούνται σε
παγκύπρια βάση, μέσω των 14 καταστημάτων της, των επαρχιακών Μονάδων
Επιχειρήσεων σε όλες τις πόλεις και των
εξειδικευμένων Κέντρων Διεθνών Πελατών στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, καθώς
και του Γραφείου Αντιπροσωπείας στη
Μόσχα.
Για εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση
οι πελάτες εξυπηρετούνται μέσω του
τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης στο
80002323 και για 24ωρη εξυπηρέτηση
μέσω των 18 Αυτόματων Ταμειακών
Μηχανών (ATMs) της ηλεκτρονικής
τραπεζικής ibank και του ibank Mobile.
Με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και τη βελτίωση της
ποιότητας εξυπηρέτησης, η Τράπεζα
βρίσκεται στο τελικό στάδιο αντικατάστασης και αναβάθμισης του δικτύου
Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών, της
αναβάθμισης της ηλεκτρονικής τραπεζικής ibank, ενώ προχωρά στη σταδιακή
αναδιοργάνωση και ανανέωση του δι-
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κτύου καταστημάτων της, επενδύοντας
Μονάδες Επιχειρήσεων:
Λευκωσία: Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83,
στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο
τηλέφωνο: 22883510
δυναμικό της και στοχεύοντας στην
Λεμεσός: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μααύξηση της αποτελεσματικότητας και
καρίου Γ΄ 205, τηλέφωνο: 25822877
Πάφος: Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου
της παραγωγικότητας προς όφελος του
23, τηλέφωνο: 26818550
πελάτη.
Αμμόχωστος: Λεωφόρος 1ης Απριλίου
Οι Μονάδες Επιχειρήσεων της USB
129, Παραλίμνι, τηλέφωνο: 23812266
Λάρνακα: Γλάδστωνος 1, Παναγιώτιο
Bank στοχεύουν σε μακροχρόνιες, σταΜέγαρο, τηλέφωνο: 24664255
θερές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις
Αριθμός Προσωπικού USB Bank: 238
με τους πελάτες και δουλεύουν μαζί
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής:
Ανδρέας Θεοδωρίδης (Chief Executive
τους για το καλύτερο αποτέλεσμα, ώστε
Officer)
να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:
οι επιχειρηματικές τους ανάγκες. Η
Maurice Sehnaoui (Chairman)
προσφορά επαγγελματικών συμβουλών,
διευκολύνσεων και χρηματοδοτικών
λύσεων γίνεται δίνοντας έμφαση στην
οικονομική ανάλυση σε βάθος και
εφαρμόζονται στρατηγικές για
ΟΥ,
ΧΡΙΣΤ ΕΑ
ΤΡΗΣ
ΟΜ
τη μείωση του ρίσκου, έτσι
ΔΗΜΗΘΥΝΤΗΣ Τ ΩΝ
ΔΙΕΥ ΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΕΠ
ώστε να διασφαλίζεται ο
δανεισμός, ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνονται οι
επιχειρηματικοί στόχοι
του πελάτη. Η αποτελεσματική διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου και
των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μέσω στενής
παρακολούθησης, βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και
αγαστής συνεργασίας με
τους πελάτες για τις κατάλληλες, αμοιβαία επωφελείς
λύσεις, αλλά και για στήριξη
των επιχειρήσεών τους κατά τη
διάρκεια αυτής της δύσκολης
περιόδου, αποτελεί έναν
από τους κυριότερους στόχους της Τράπεζας.
Μέσα στο πλαίσιο στήριξης της οικονομικής
δραστηριότητας και
με την υποστήριξη του
Ομίλου BLC BankFRANSABANK, η
Τράπεζα είναι έτοιμη
να χρηματοδοτήσει τους
πελάτες της, ιδιώτες και
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επιχειρηματίες, για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις σε
νέα έργα. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο
στήριξης των κυπριακών επιχειρήσεων
και ενίσχυσης της απασχόλησης των
νέων, η Τράπεζα προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή συμφωνίας με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ) για τη χρηματοδότηση μεσαίων
και μικρών επιχειρήσεων με ευνοϊκούς
όρους και προνομιακό επιτόκιο. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο
της συμφωνίας αυτής πρέπει να είναι
εγγεγραμμένες, να δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο και να εργοδοτούν μέχρι
3.000 άτομα. Στην περίπτωση που επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση
νεαρών ατόμων, 15-25 ετών, προσφέρεται ακόμα πιο προνομιακό επιτόκιο.
Παράλληλα, η προώθηση
της επιχειρηματικής ανάπτυξης και η ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας
αποτελεί τα τελευταία
χρόνια, ένα από τους
κύριους άξονες της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της USB
Bank. Για τον σκοπό
αυτό στηρίζει, επιχορηγεί
και λαμβάνει μέρος σε διάφορα συνέδρια, εκδηλώσεις
και επιχειρηματικά φόρουμ, με
πιο πρόσφατο το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου - Λιβάνου, που πραγματοποιήθηκε
τον Φεβρουάριο του 2016
με μεγάλη επιτυχία στη
Λεμεσό, στοχεύοντας
στην ανάπτυξη και την
ενδυνάμωση των συνεργασιών του Λιβάνου με
την Κύπρο, καθώς και σε
ενημέρωση για τις ευκαιρίες επενδύσεων που
υπάρχουν σε διάφορους
τομείς της οικονομίας.
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