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Ismét az UniCredit nyerte el az ügyfeleknek biztosított
legjobb globális kereskedelemfinanszírozási banknak járó
címet a Euromoney kereskedelemfinanszírozási felmérésén
●

Az UniCredit több mint harminc kategóriában szerepel az élen, ami páneurópai szintű jelenlétének
erejét bizonyítja

Az UniCredit ismét elnyerte az ügyfél-kiszolgálásban nyújtott legjobb globális kereskedelemfinanszírozási
banknak járó címet a Euromoney idei kereskedelemfinanszírozási felmérésén, összesen 31, különböző
kategóriákban és régiókban elnyert díjjal megerősítve piacvezető pozícióját.
Az immár tizedik alkalommal elvégzett, éves felmérés több mint 11 000 vállalat és pénzügyi intézmény
visszajelzéseit összesíti, így az elismerés meggyőző bizonyítéka az UniCredit szakértelmének,
kategóriájában a legmagasabb szintű ügyfél kiszolgálásának és annak, hogy mennyire jól ismeri fő európai
piacainak igényeit.
Az eredmények két fő kategóriában adnak képet a bankokról: a „Legjobb szolgáltató” cím az
ügyfélkiszolgálás színvonalát méri, a „Piacvezető” pedig a piaci térnyerés, illetve az üzleti és forgalmi
adatok százalékainak egybevetésével állít fel egy összesített sorrendet a legjobb
kereskedelemfinanszírozási bankok között.
Az UniCredit nem pusztán megőrizte vezető helyét a „Legjobb szolgáltató” kategórián belül az „Összes
szolgáltatás”, a „Tanácsadás” és a „Termék” kategóriákban, de további két új kategóriában is címet szerzett
„Támogatási és tanácsadási” tevékenységéért, illetve „Digitális kínálatáért”. Ez utóbbi cím annak
elismerése, hogy a bank folyamatosan törekszik ügyfelei fejlődő igényeihez igazodó innovatív megoldások
fejlesztésére.
Régiós szinten az UniCreditet ismét a legjobb szolgáltatónak ismerték el az „Összes szolgáltatás”
kategóriában Közép-Kelet Európában (KKE), ráadásul a „Digitális kínálat” és „Termék” kategóriákban is az
övé a régiós vezető szerep. A bank jelentős régiós földrajzi lefedettségét alátámasztja, hogy első helyezést
kapott az „Összes szolgáltatás” kategóriában Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh
Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Németországban, Olaszországban, Romániában,
Szerbiában és Szlovákiában.
Kiemelendő, hogy az UniCredit a „Piacvezető” kategóriában is jelentős sikereket könyvelhetett el,
megszerezve az első helyet Közép-Kelet Európában és további tizenegy országban is: Ausztriában, BoszniaHercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Olaszországban,
Romániában, Oroszországban, Szerbiában és Szlovákiában.
Az elismerés kapcsán Luca Corsini, az UniCredit nemzetközi tranzakciós banki szolgáltatásokért felelős
társigazgatója így nyilatkozott: „Arra törekszünk, hogy ügyfeleink számára a legjobb minőségű
szolgáltatásokat biztosítsuk – miközben a távmunkára való átállás megnövelte az érdeklődést egyre
változatosabb digitális megoldásaink iránt. Az idei kereskedelemfinanszírozási felmérés során az ezeken a
területeken kifejtett erőfeszítéseink kaptak elismerést, amellett, hogy a reálgazdaságot is folyamatosan
támogatjuk és finanszírozzuk.”
A nemzetközi tranzakciós banki szolgáltatásokért felelős másik társigazgató, Giovanni Solaroli hozzátette:
„Ezek a valóban páneurópai szintű eredmények tanúsítják, csapataink együttműködési készségét,

szakértelemét, és elkötelezettségét amellett, hogy piacvezető szolgáltatásokat nyújtson kihívásokkal teli
körülmények között is.”
Az Euromoney kereskedelemfinanszírozási felmérése az UniCredit kereskedelemfinanszírozási területének
növekő siker listáját bővíti. A közelmúltban kapott elismerések közé tartoznak a Global Finance 2021. évi
kereskedelem- és beszállítói -finanszírozási díjai közül megnyert „Legjobb közép- és kelet-európai
kereskedelemfinanszírozási bank” és „a Legjobb közép- és kelet-európai beszállítói-finanszírozást nyújtó
szolgáltató” címek. 2020-ban az UniCredit megkapta az Euromoney kiválósági díját is a „Közép- és KeletEurópa legjobb tranzakciós szolgáltatásokat nyújtó bankja” kategóriában.
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Az UniCredit
Az UniCredit egy sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely tökéletesen integrált, ügyfélközpontú vállalati és befektetési banki
divízióval, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózattal áll kiterjedt 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, BoszniaHercegovinában, 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.

