NAMES OF FAMOUS BRANDS

ОП Т ИМ А ЛЬ НІ У МОВИ ОБ С Л У Г ОВ У В А НН Я
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВРОЖАЇВ

КРИЗА ПРИРОДНИМ ЧИНОМ ПОЗНАЧИЛАСЯ НА БІЗНЕСІ ВСІХ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ,
НЕ ЗАЛИШИВШИ ЖОДНОЇ НЕ ПОСТРАЖДАЛОЇ КОМПАНІЇ. НЕСПРИЯТЛИВА ЦІНОВА
КОН’ЮНКТУРА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДОДАТКОВО ЗАГОСТРИЛА СТАНОВИЩЕ
СТРАТЕГІЧНОЇ ДЛЯ УКРАЇНИ ГАЛУЗІ. ПРО ТЕ, ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК СПРИЯЄ У
ВІДНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРІЇВ НА БЛАГО УКРАЇНИ, КОЛИ ВОНИ
ОСОБЛИВО ГОСТРО ПОТРЕБУЮТЬ ПІДТРИМКИ, РОЗПОВІЛА ОЛЬГА БАЙЦАР, НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРОДУКТІВ ТА СЕРВІСУ АТ «ОТП БАНК».

Я

к відомо, з першого дня своєї діяльності
в Україні обслуговування компаній АПК
незмінно є пріоритетним для Групи ОТП
в Україні. І зараз, коли представники
цього бізнесу особливо гостро потребують підтримки і надійного фінансового партнера, ми
впевнені в потенціалі аграрної галузі і розробили для них цільову пропозицію — тарифний
пакет «ОТП Агро», що враховує всі особливості
бізнесу аграріїв і забезпечує високоякісний та
одночасно доступний сервіс у великому європейському банку.
Тарифний пакет «ОТП Агро» створений
для клієнтів малого та середнього бізнесу з річним обсягом продажів до 400 млн
грн, чия господарська діяльність зосереджена в аграрній сфері. Це агровиробники,
агротрейдери, торговці СЗГ, добривами,
насінням та ін., переробники сільгосппродукції, власники елеваторів, зерносховищ,

тваринницьких господарств, птахофабрик і
т. ін.
Окрім безкоштовного оформлення, тарифний пакет надає власникам ряд переваг для вигідного ведення щоденної
діяльності компанії, включаючи привабливу
вартість обслуговування, підключення системи дистанційного банкінгу клієнт-банк
«OTP Online», пільгові тарифи на операції
продажу іноземної валюти (продаж іноземної валюти з датою валютування «СПОТ»/
«завтра»/«сьогодні» або ж «сьогодні» на
умовах «терміново») та видачу готівки з
рахунку в національній валюті, безкоштовний
перерахунок готівки при зарахуванні на рахунок у національній валюті (в т. ч. в іншому
відділенні), корпоративну картку як зручний
і сучасний інструмент проведення господарських та представницьких розрахунків, що
забезпечує клієнту незалежність від режиму

«Для нас, як для лідера ринку в своєму напрямку, важлива співпраця з банком, який
гарантує безперебійну роботу і має прогнозовану політику на кілька років вперед. Угорський
ОТП Банк — один з тих, хто демонструє максимально якісну роботу в Україні за будьяких ринкових умов. З даним банком ми працюємо давно, і його сміливо можна назвати
партнером, який виконує взяті на себе зобов’язання».
Руслан Іваненко,
керівник казначейства ТОВ «Украгроком»
АТ «ОТП Банк». Всі види банківських послуг
14

Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р.

роботи банку, а також спеціальні послуги
Private Banking для топ-менеджерів компанії.
Крім того, додатковими можливостями власника даного тарифного пакету є специфічні
умови з оформлення депозитних і кредитних
продуктів, аваль векселів, оформлення документів для проведення операцій купівлі/продажу іноземної валюти на умовах «форвард»,
а також страхування сільгосптехніки, нерухомості, врожаю в страхових компаніях на партнерських умовах.
Застосовуючи цільовий підхід до потреб
клієнтів, ми прагнемо сприяти мінімізації негативного впливу ринкових коливань, а також
оптимізації витрат бізнесу. Ми також докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати представників
перспективної для України галузі та допомогти
підприємствам аграрного сектору відновити
свій потенціал зростання або, щонайменше,
стабільності в нинішніх умовах.

