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Az UniCredit számos díjat nyert el a Euromoney 2021. évi privátbanki és vagyonkezelési
felmérésén
Az éves teljesítményfelmérés alapján az UniCredit elnyerte a legjobb címet a környezeti,
társadalmi és vállalatirányítási, illetve a környezet- és társadalomtudatos befektetés
kategóriában Közép- és Kelet-Európában, a világ egyik legerősebb mezőnyét felvonultató
privátbanki piacán. A bankcsoport több egyéb országos cím mellett Olaszországban a legjobb
filantrópia-tanácsadásért járó elismerést, Horvátországban pedig összességében a Legjobb
Privátbanki Szolgáltató címét is magáénak tudhatja.
Az UniCredit ismételten megerősítette Közép- és Kelet-Európa (KKE) vezető bankjaként elfoglalt
helyét: számos díjat nyert a Euromoney 2021. évi privátbanki és vagyonkezelési felmérésében.
Az alábbi kategóriákban áll a ranglista élén:
• a legjobb környezeti, társadalmi és vállalatirányítási, illetve a környezet- és
társadalomtudatos befektetés Közép- és Kelet-Európában;
• a legjobb filantrópia-tanácsadás Olaszországban;
• összességében a legjobb privátbanki szolgáltató Horvátországban;
• magas nettó vagyonnal (5–30 millió USD) rendelkező ügyfelek Horvátországban;
• kiemelt vagyonos (100 000–1 000 000 USD vagyonú) ügyfelek Horvátországban;
• családi vagyontervezési szolgáltatások Horvátországban;
• nemzetközi ügyfelek kiszolgálása Horvátországban;
• vállalkozók kiszolgálása Horvátországban.
A Euromoney által évente elvégzett privátbanki és vagyonkezelési felmérés régiónként és
szolgáltatási területenként nyújt minőségszempontú áttekintést a privátbanki szektor
legkiválóbb szolgáltatásairól. Idén 99 ország privátbankjai és privátbanki intézményeinek
vagyonkezelői vettek részt a felmérésben, ésazokat a cégeket kellett megjelölniük, amelyeket a
legnagyobb versenytársaiknak tartanak.
Gianfranco Bisagni és Niccolò Ubertalli, az UniCredit közép- és kelet- európai kereskedelmi banki
társ-vezérigazgatói így nyilatkoztak: „Örömünkre szolgál, hogy Private Banking szolgáltatásainkat
az Euromoney is elismerte nívós programja keretében. A befektetési ügyfeleink számára
rendkívül mozgalmas évet követően ezek az elismerések a jelentős nettóvagyonnal rendelkező
ügyfeleknek, családoknak, valamint nemzetközi ügyfeleknek és vállalkozásoknak nyújtott
specializált szolgáltatásainkat dicsérik. Megtisztelő még számunkra, hogy a Közép- és KeletEurópában nyújtott környezeti, társadalmi és vállalatirányítási befektetési szolgáltatásainkra is
kitüntető figyelem irányul, ami bizonyítja, mekkora erőt képviselünk ezen az egyre nagyobb
jelentőségű szakterületen, és milyen szenvedéllyel törekszünk arra, hogy mérhető társadalmi és
környezeti előnyökhöz juttassuk ügyfeleinket, miközben hosszú távú stratégiai céljaik elérését is
előmozdítjuk. Nagyon hálásak vagyunk kiváló csapatunk tagjainak kemény munkájáért és
elkötelezettségükért, ahogy nagyra becsült ügyfeleinknek is, hiszen nélkülük nem sikerült volna
mindezt elérnünk.”
A felmérés eredményei az UniCredit közép- és kelet-európai sikereinek sorát gyarapítják. A
közelmúltban kapott elismerések közé tartozik a Global Finance 2021. évi kereskedelem- és
ellátásilánc-finanszírozási díjai közül megnyert „Legjobb közép- és kelet-európai
kereskedelemfinanszírozási bank” és „a Legjobb közép- és kelet-európai ellátásiláncfinanszírozási szolgáltató” címek. 2020-ban öt további elismeréssel együtt a Közép- és Kelet-

Európa legjobb tranzakciós szolgáltatásokat nyújtó bankjának járó díjat is kiérdemeltük a
Euromoney 2020. évi Awards for Excellence díjai közül.
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Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely tökéletesen integrált, ügyfélközpontú
vállalati és befektetési banki divízióval, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai
hálózattal áll széles ügyfélköre rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi
szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, európai bankhálózatán keresztül páratlan
hozzáférést nyújtva 13 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz: Olaszországban,
Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban,
Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és
Szlovéniában.
Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte
további 16 országban szolgálja ki ügyfeleit.

