ΤΡΑΠΕΖΑ

USB BANK PLC
Σύγχρονη και αξιόπιστη, με νέα δυναμική, ακεραιότητα, επαγγελματισμό
και διαφάνεια, στηρίζει τους πελάτες της προσφέροντας καινοτόμες
και ευέλικτες λύσεις προσαρμοσμένες στις νέες ανάγκες της αγοράς.

Ξ

εκίνησε το 1925 σαν 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
Bank-FRANSABANK Group.
H 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 Λεμεσό καθώς και του Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Μόσχα.
Για εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση οι πελάτες
εξυπηρετούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης στο 8000 2323 και για 24ωρη εξυπηρέτηση μέσω
των 18 Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ATMs), της
ηλεκτρονικής τραπεζικής ibank και του ibank Mobile.
Η μητρική ΒLC Bank, δραστηριοποιείται στο 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 κατεύθυνσης της Τράπεζας. 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 στο
Λίβανο κατέχοντας το μεγαλύτερο δίκτυο 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.
Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, απαιτεί συνετή διαχείριση. Η διατήρηση επαρκών επιπέδων Ρευστότητας χωρίς
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ή από άλλο τρίτο μέρος και η μη παρουσία σε χώρες
υψηλού οικονομικού κινδύνου αποτελούν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για τη USB Bank δίνοντας της την δυνατότητα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εργασιών της.

2 WHO iS WHO

Μέσα σε αυτή την οικονομική αναταραχή η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί μεγαλύτερη
πρόκληση. Παρά τις δυσκολίες, η Τράπεζα επενδύει
στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο δυναμικό της,
στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και

παραγωγικότητας προς όφελος του πελάτη. Με στόχο
τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης, η Τράπεζα
βρίσκεται στο στάδιο αντικατάστασης και αναβάθμισης του δικτύου Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών, της
αναβάθμισης της ηλεκτρονικής τραπεζικής ibank ενώ
προχωρά στη σταδιακή αναδιοργάνωση και ανανέωση
του δικτύου καταστημάτων της.
Ανάμεσα στις προσπάθειες στήριξης της επανεκκίνησης της οικονομίας και με την υποστήριξη του Ομίλου
BLC Bank-FRANSABANK, η Τράπεζα είναι έτοιμη να
χρηματοδοτήσει τους πελάτες της, Ιδιώτες και Επιχειρηματίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ
ταυτόχρονα στηρίζει διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις
για προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το 2015
η Τράπεζα εισήγαγε νέα στεγαστικά δάνεια με χαμηλά
επιτόκια και προγραμματίζει την προσφορά περισσότερων προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής μέσα στο 2016.
Σαν μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, και σαν
ενεργός εταιρικός πολίτης, η Τράπεζα στήριξε και θα
συνεχίσει να στηρίζει αδύναμες και ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ταυτόχρονα κύριοι στόχοι
της Τράπεζας παραμένουν:
• H αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της
στενής παρακολούθησης, μέσω βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και στενής συνεργασίας με τους πελάτες
για τις κατάλληλες, αμοιβαία επωφελείς λύσεις αλλά
και για να τους στηρίξει κατά τη διάρκεια αυτής της
δύσκολης περιόδου.
• H αποτελεσματική επίβλεψη των εργασιών και των
δραστηριοτήτων της Τράπεζας προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα εξυπηρέτησης και η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου και το νομοθετικό πλαίσιο. Η Τράπεζα θα
συνεχίσει να εφαρμόζει τις ορθές αρχές Εταιρικής
Διακυβέρνησης και να υιοθετεί πολιτικές και διαδικασίες στοχεύοντας στην πλήρη διαφάνεια.
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Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε
τα συμφέροντα των μετόχων μας,
των καταθετών, των πελατών, των
ανθρώπων μας και της κοινωνίας
γενικότερα, ενεργώντας υπεύθυνα και
κατά τρόπο συνετό, για να μπορέσουμε
να κοιτάζουμε μπροστά και να
βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία
και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

VIEW IN
Οικονομικά στοιχεία Ομίλου Fransabank
Στις 31 Αυγούστου 2015, το σύνολο Περιουσιακών
στοιχείων στον ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου
Fransabank ανήλθε σε US$19,320 δις, το σύνολο των
Καταθέσεων Πελατών σε US$15,918 δις, το σύνολο των
Δανείων και άλλων Χορηγήσεων ανήλθε σε US$5,885
δις, το ενοποιημένο καθαρό Κέρδος για τους 8 μήνες
μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015 ανήλθε σε US$110,45
εκατ., ενώ το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε
US$1,779 δις.

