SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 7. junij 2017

UniCredit že četrto leto zapored najboljša banka za skrbniške storitve v Sloveniji


Revija Global Finance imenovala najboljše ponudnike skrbniških storitev na svetu.



Skupina UniCredit prejela priznanje na ravni SVE regije in naziv najboljša banka za skrbniške
storitve v 5 državah.

19. maja 2017 je v New Yorku revija Global Finance razglasila najboljše ponudnike skrbniških storitev v letu
2017 na svetovni ravni.
UniCredit Banka Slovenija d.d. je že četrto leto zapored prejela priznanje za najboljšega Ponudnika skrbniških
storitev v Sloveniji, medtem ko je priznanje že drugo leto zapored prejela tudi skupina UniCredit za svoje
poslovanje na področju CEE regije. Poleg banke v Sloveniji so istoimensko priznanje prejele še članice skupine
UniCredit v Avstriji, Bolgariji, Češki Republiki in v Srbiji.
Uredništvo revije Global Finance je z uporabo tržnih raziskav, mnenj strokovnjakov, virov in podatkov, ki so jih
posredovale banke, izbrala institucije, ki zagotavljajo najboljše storitve na lokalnih trgih in v regijah. Njihovi
kriteriji so bili: odnosi s strankami, kakovost storitev, konkurenčne cene, prilagajanje ponudbe individualnim
zahtevam strank, tehnološke platforme, podpora strankam po izvedeni poravnavi, načrt neprekinjenega
poslovanja in poznavanje lokalnih predpisov in praks.
Elmedina Garibović, vodja skrbniških storitev v UniCredit Bank: »UniCredit Bank je bila prva banka, ki je v
Sloveniji začela tržiti skrbniške storitve. Leta 1996 smo ponudili skrbniške storitve vsem tujim portfeljskim
vlagateljem in na tem področju zavzeli največji tržni delež na slovenskem trgu vrednostnih papirjev. Še danes
smo za tuje investitorje prva izbira na področju skrbniških storitev. Obsežna mreža skupine UniCredit nam
omogoča hitro opravljanje storitev po konkurenčnih cenah in visoko zadovoljstvo strank.«
Skrbniške storitve omogočajo varno hrambo in poravnavo vrednostnih papirjev ter denarja doma in v tujini. Vključujejo
pa tudi dodatne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji kot so odpiranje računov pri depozitarjih, obveščanje o
korporativnih akcijah, informiranje na področju davkov, izplačila dohodkov iz naslova vrednostnih papirjev...

Dodatne informacije:

Korporativna identiteta in komunikacije
Email: pr@unicreditgroup.si

