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Budapest, 2018. szeptember 28.

23 elismerést kapott az UniCredit a Euromoney 2018-as cash management felmérésén
A Euromoney Cash Management 2018 felmérése alapján az UniCredit a legnépszerűbb cash management
szolgáltató a Közép- és Kelet-Európában működő nemzetközi vállalatok körében csakúgy mint az ügyfeleknek / nem
pénzügyi intézményeknek nyújtott szolgáltatások terén.
Az UniCreditet értékelték továbbá a legjobb cash management bankként Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában,
Horvátországban és Törökországban.
Szintén az UniCredit nyerte el a legjobb szolgáltatásmenedzsmentért járó díjat a közép- és kelet-európai régió
egészére vonatkozóan összesített értelemben, Észak-Amerikában a pénzintézetek körében, valamint Ausztriában,
Bosznia-Hercegovinában, Romániában és a KKE-régióban a nem pénzügyi intézmények körében. Közép- és KeletEurópában a legjobb szolgáltatásmenedzsment elismerésen belül az UniCredit több kategóriában, így az üzleti
funkciók, a szakértők, a pénzügyi és a technikai megoldások kategóriájában is az első helyen végzett. Ez utóbbi
kategóriában az UniCredit lett Nyugat-Európa legjobbja is.
Andrea Diamanti, az UniCredit KKE Vállalati, befektetési banki és privátbanki szakterületének vezetője így
nyilatkozott: „Ezek az eredmények és a kapott elismerés visszaigazolják, milyen kiváló szolgáltatáskínálattal állunk
rendelkezésre. Megtiszteltetés számunkra a pénzintézetek és a nem pénzügyi intézmények elismerése, és továbbra
is törekszünk az általunk kínált szolgáltatások fejlesztésére és ügyfeleink elégedettségének növelésére.”
A 2018. évi Euromoney Cash Management felmérés a 17. a világ vezető cash management szolgáltatóiról készült
éves felmérések sorában. Fontos viszonyítási pontnak tartják a globális cash management ágazatban, egyúttal az
ágazat legátfogóbb útmutatójának is a piacon.

Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles, 26 milliós ügyfélköre
rendelkezésére.
Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek európai
bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz:
Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban,
Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában és
Törökországban. Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte további
18 országban szolgálja ki ügyfeleit.
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