Шановний клієнте,
Дякуємо, що Ви залишаєтесь із нашим Банком. Разом ми проходили етапи зростання, долали складні
часи макроекономічних і фінансових штормів, випробування коронакризою і завжди з величезною
повагою будували наші партнерські відносини.
Наразі маємо для Вас важливу і гарну новину. З гордістю повідомляємо, що із 4 серпня 2020 року Банк
стає частиною потужної групи DCH. Безпосереднім і єдиним власником АТ «Банк Кредит Дніпро» стає
особисто Олександр Владиленович Ярославський – власник і президент DCH, відомий український
бізнесмен із бездоганною діловою репутацією, визнаний в Україні та світі.
Олександр Ярославський має великий досвід успішної розбудови української економіки, зокрема,
фінансового сектору (розвиток АТ «УКРСИББАНК», який зараз належить міжнародній фінансовій групі
BNP Paribas, та СК «ІНГО Україна»), промисловості (Харківський тракторний завод, Дніпровський
металургійний завод), авіаційної індустрії (Міжнародний аеропорт Харків, будівництво нового
аеропорту у Дніпрі) тощо.
Системна підтримка Банку акціонером, бажання швидко вивести його на якісно новий рівень, розуміння
специфіки ведення бізнесу в Україні гарантують нашим клієнтам побудову професійних прозорих
відносин та якісне поліпшення клієнтського досвіду з чітким орієнтиром на максимальне усунення
бюрократичних перепон.
Ми стаємо ще сильнішими, кращими і ближчими до Вас. Зміни, які відбуваються, дозволять нам
пропонувати досконаліші продукти і сервіси, бути гнучкішими і надавати фінансові ресурси саме тоді,
коли Вам це потрібно. Ми маємо намір стати не просто обслуговувальним банком, а Банком Вашого
першого вибору, сучасним і зручним. Зокрема, у наших найближчих планах – створення однієї
з найбільш клієнтоорієнтованих IT-систем в Україні.
Заради досягнення поставлених цілей ми будемо змінюватися зсередини, адаптувати наші організаційні
процеси саме до Ваших очікувань, інвестувати у посилення власних компетенцій
і будувати довгострокові дружні відносини.
Представляємо Вам нове керівництво Банку:
Новим очільником Банку призначено Сергія Панова, великий професійний та управлінський досвід
роботи якого у складі правління (20 років) на посаді заступника голови правління
у АТ «УКРСИББАНК» (BNP Paribas Group) й у складі Ради Національної асоціації банків України
(5 років) надають упевненості у реалізації амбітних планів, які поставлено на найближчий період.
Напрям розвитку корпоративного бізнесу очолить Тетяна Поплавська – експертка із величезним
досвідом роботи у банківському та корпоративному секторах, яка має успішний досвід побудови
казначейської функції в субхолдингу найбільшого енергетичного холдингу України.
Тарас Горкун відповідатиме за розвиток продуктів роздрібного бізнесу та digital-трансформацію Банку.
Тарас має багаторічний досвід роботи у банківській сфері та транснаціональних корпораціях, зокрема,
досвід побудови успішної системи надання фінансових послуг у найбільшому операторі мобільного
зв’язку України.
Оксана Шведа – відома експертка на фінансовому ринку України, яка створила успішні платформи
продуктів для корпоративних клієнтів у трьох провідних банках України та є залученою експерткою
Національного банку України з питань хеджування валютних ризиків, – опікуватиметься діяльністю
казначейства.
Ми переконані, що потужні зміни під фаховим керівництвом допоможуть Банку стати для Вас справжнім
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та навколофінансового супроводу Вас особисто, Вашої родини і бізнесу!

З повагою,
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Група DCH охоплює активи у транспорті, будівництві, виробництві, девелопменті, фінансовій сфері та спорті. До складу групи входять такі компанії: Страхова
компанія «ІНГО Україна», торговельні центри «Караван Megastore», Міжнародний аеропорт Харків, ПрАТ «Дніпровський металургійний завод»,
Гірничовидобувальне підприємство «Суха Балка» тощо. Кінцевим бенефіціаром групи DCH є Ярославський Олександр Владиленович.
Банк Кредит Дніпро засновано в 1993 році, входить у групу банків із приватним капіталом відповідно до класифікації НБУ. Рейтингове агентство IBI-Rating у липні
2020 року підвищило рейтинг банку за національною шкалою до рівня «uaA+» з прогнозом «у розвитку» та підтвердило рейтинг надійності депозитів на рівні «4+»
(висока надійність). Банк є одним із лідерів фінансового рейтингу ділового тижневика «Бізнес», володарем премії Prostobank Awards-2019 у номінації найкращих
роздрібних кредитів готівкою, переможцем у номінації «Ощадний банк для бізнесу» рейтингу «Банки 2019 року», лауреатом премії FinAwards 2020.

АТ «Банк Кредит Дніпро». Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ № 70 від 22.10.2018 р.
Дзвінки безкоштовно в межах України.
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