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The Banker-díj

Az UniCredit az év bankja Magyarországon 2015-ben
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kiemelkedő teljesítményét „Az év bankja Magyarországon”
díjjal jutalmazta az egyesült királyságbeli pénzügyi magazin, a „The Banker” hagyományos
„Az év bankja” megmérettetésen. A tizenhatodik alkalommal megrendezett versenyen elnyert
díjakat a tegnap esti hivatalos díjátadó ünnepségen jelentették be és adták át Londonban.
„Ügyfeleink bizalma és az évek során megszolgált, élenjáró elégedettsége jelenti sikereink
egyik alappillérét – összegzett Dr. Patai Mihály, az UniCredit Bank Hungary elnökvezérigazgatója. – Ez, valamint a stabil tulajdonosi hátterünk mellett képességünk és
készségünk a piaci és szabályozói feltételekhez való gyors alkalmazkodásra, kiváló
portfóliónk, stabil ügyfélbázisunk, tőkeerőnk és költséghatékonyságunk járult hozzá ahhoz,
hogy a válság éveiben és azóta is folyamatosan eredményes működéssel az ország
harmadik legnagyobb bankjává fejlődtük. Mindez együtt jelenti azt a szilárd bázist
számunkra, amire építkezve hatékony és erős bankként a magyar gazdaság növekedéséhez
is hozzájárulunk.”
A „The Banker” kutatócsoportja minden ország esetében összeállítja a meghatározó bankok
listáját, és felkéri őket, hogy vegyenek részt a díjakért folyó versenyben. Ehhez minden
banknak nevezést kell benyújtania, amelyben szerepelnie kell aktuális pénzügyi adataiknak,
és részletesen válaszolniuk kell a működéssel, technológiával, innovációval és a
marketingtervekkel kapcsolatos kérdésekre is. Az elbírálást egy szerkesztőbizottság végzi, a
benyújtott nevezések, a „The Banker’s Top 1000” listája és a magazin szerkesztőinek
személyes piacismerete alapján.
A díjjal járó elismerés részeként az UniCredit Bank Hungary Zrt. átvehette a „Bracken”trófeát, amit Brendan Brackenről neveztek el, aki a The Financial Times alapítója és elnöke
volt 1945 és 1958 között. A közép- és kelet-európai régióban összesen 22 nagybank szállt
ringbe a legjobb banknak járó elismerésért.

Az UniCredit
Az UniCredit Európa egyik vezető kereskedelmi bankja, amely 17 országban van jelen
intézményhálózatával. Teljes hálózata, amelyben több mint 146 000 munkatárs dolgozik, és amely
8177 fiókból áll, mintegy 50 piacra terjed ki.
Közép- és Kelet-Európában az UniCredit abszolút piacvezető: 14 országban van közvetlenül jelen
több mint 3400 bankfiókkal és 66 000 munkatárssal, mérlegfőösszege több mint 155 milliárd euró.

Közép- és kelet-európai jelenlétünket – a régióban legnagyobb és leginkább diverzifikált – erős
franchise-hálózat és a meghatározó helyi jelenlét egysége jellemzi, globális termékcsoportjaink pedig
a globális működés előnyét kínálják.
A csoport közép- és kelet-európai piaci pozíciója olyan fontos versenyelőnyöket jelent a helyi bankok
számára, mint az erős márkaismertség és a nemzetközi piacok elérése, a legjobb gyakorlatok
megosztása és a jelentős méretgazdaságosság.
A csoport a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, BoszniaHercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország,
Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és
Ukrajna. Az UniCredit a Baltikumban lízing-leányvállalatán keresztül van jelen.
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