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      Ние имаме грижа

за посоката.

                 Вие само се

           наслаждавате
     на пътуването.



Левон Хампарцумян
Председател на УС и Главен 
изпълнителен директор на 
УниКредит Булбанк

Поставете Вашите финансови активи в сигурни 
ръце. 
 

 Нашите частни клиенти ни възнаграждават с 

доверието си, защото знаят, че са в сигурни ръце. 

 Нашата система на частно банкиране притежа-

ва много силни страни: натрупания опит на частните 

банкери, задълбоченото познаване на пазарите и ефек-

тивното прилагане на финансови стратегии. Именно 

това са предпоставките, които позволиха на УниКре-

дит Булбанк да отчете значителен ръст в броя на кли-

ентите и на управляваните активи. 

 Този резултат е нашата награда за способност-

та ни да предложим индивидуално финансово решение за 

всеки един клиент. Ето защо нашите ръце са сигурна 

отправна точка, както за малките, така и за големите 

инвеститори. 

 Тези ръце могат да създадат сигурност и за Вас. 

За да разберете кои инвестиционни възможности са 

най-подходящи за Вас, моля, свържете се с частен бан-

кер на УниКредит Булбанк.

С уважение:



         Прецизност 

    и точност.

      Ценните неща 

трябва да бъдат управлявани

    от експерти.



Първата истинска Европейска банка

УниКредит Груп е една от най-големите организации 

в областта на банковите и финансови услуги в Европа 

със своята мрежа от над 9000 клона и силно присъс-

твие в 23 страни.

Международната мрежа на групата се състои от 

клонове, представителства и филиали в 50 страни по 

целия свят. Целта на Групата е да изгради утвърдени 

позиции във всяка една от точките си на присъствие 

и да заеме заслужено място сред местните делови 

среди.

Бизнес подходът на УниКредит Груп е изцяло съобра-

зен с нуждите на клиентите. Ето защо, всички биз-

нес звена, основани от Групата поставят основния 

фокус на дейността си върху отделните клиентски 

сегменти и задълбоченото познаване на местния па-

зар. Индивидуалните предложения са съобразени със 

специфичните нужди на всеки клиент, като крайната 

им цел е качествено обслужване и клиентско удовлет-

ворение. 

УниКредит Груп убедително държи първата позиция в 

страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и уп-

равлява водеща по размер клонова мрежа в региона.

В рамките на Европейския съюз, УниКредит Груп при-

тежава най-голямата мрежа от 3 100 клона в 17 стра-

ни. За 24 милиона клиенти се грижат 65 000 служите-

ли. По отношение на приходи и общо активи, Групата 

е два пъти по-силна от най-близкия конкурент в реги-

она. 

Поглед върху 
УниКредит Груп

Станете част от семейството 
на УниКредит Груп

Клиенти: над 40 милиона

Служители:  над 170 000

Клонове: над 9 000

Общо активи: 960 милиарда евро

         Прецизност 

    и точност.

      Ценните неща 

трябва да бъдат управлявани

    от експерти.



Отличното представяне

  на УниКредит Груп
  е следствие от

     задълбочено познание,

обучение и увереност.



История на 
частното 
банкиране

Традиция, нововъведения 
и компетентност, 
предложени на над 200 000 
клиента в 19 страни

Зад името УниКредит Частно Банкиране стоят 
различни етапи от историята на бизнеса, разви-
ван в различни държави.

Пример за традиция в банкирането е Schoellerbank AG 

(основана през 1833) и Salzburger Kredit und Wechsel-

bank AG (основана през 1921), които през 1998 се сли-

ват, за да създадат Schoellerbank, една от най-големи-

те частни банки в Австрия.

Пример за нововъведения в банкирането са Дирекци-

ите Частно Банкиране, които УниКредит Груп създа-

де в Централна и Източна Европа, както и динамично 

развиващите се продукти и услуги за частни клиен-

ти, предлагани от BankPrivat (Австрия), HVB Private 

Wealth Management (Германия), UniCredit Private Banking 

(Италия), Bank Pekao (Полша), Yapi Kredi Bank (Турция), 

UniCredit (Suisse) (Швейцария).

Частното Банкиране на УниКредит Груп се свързва не 

само с традиция и нововъведения, но и с компетен-

тните услуги на повече от 1500 частни банкери в 19 

страни, които предлагат както продукти и услуги на 

местните пазари, така и решения, свързани с офшор-

но банкиране. 

Частното Банкиране на УниКредит Груп обслужва над 

200,000 клиента и управлява финансови активи за над 

120 милиарда евро. 

В България УниКредит Булбанк започна да предлага ус-

луги и продукти в областта на частното банкиране 

през 2003 година.

Към настоящия момент за Дирекция „Частно Бан-

киране” на УниКредит Булбанк работят 16 частни 

банкери, подпомагани от 10 специалисти в различни 

области, преследвайки една обща цел - изключително-

то и ексклузивно обслужване на частните клиенти на 

Банката.

Над 3000 частни клиенти са гласували доверие на Час-

тното Банкиране на УниКредит Булбанк, като са по-

верили близо 450 млн. лева на управление.



     Ние правим

следващия ход.

            Вие печелите.



Нашата философия се основава на три стълба: 

„Разбери и обясни”
Ние Ви изслушваме внимателно, разбираме Вашите 

истински нужди и Ви представяме ясно най-добрите 

решения, които следва да бъдат взети. 

Чрез този подход, който ние винаги сме следвали и 

бихме желали да следваме и за напред, се стремим да 

вникнете напълно в решенията, които засягат Ваши-

те активи.

Така печелим доверието на нашите настоящи клиенти 

и удовлетворяваме напълно всички техни изисквания. 

„Конфиденциалност”
Ние сме наясно със стойността на информацията, 

която ни предоставяте. 

Ето защо ние предлагаме изключителен модел на об-

служване, който гарантира високо ниво на поверител-

ност: контакт само с персоналния Ви частен банкер, 

определени клонове, специални приемни, защитени те-

лефонни линии. 

„Максимално използване на натрупания опит”
Ние използваме най-добрите практики на УниКредит 

Груп, за да Ви предложим високо качество на продукти 

и услуги, изцяло съобразени с Вашите нужди. 

От брокерски услуги до управление на финансови ак-

тиви, от банкови продукти до специализирани консул-

тански услуги за данъци, недвижими имоти, изкуство, 

ние Ви предоставяме нашия опит на местно и между-

народно ниво.

Философия 

Нашето обещание: 
доверие, поверителност, 
удовлетвореност, качество



   Най-деликатната
част на работата ни.

      Да изберем правилните

инструменти, за да осигурим

   Вашето спокойствие.



Инвестиционен 
процес

Специалистите ни са в 
центъра на нашия модел с 
познанията си за местния 
пазар и международната 
подкрепа на Групата.

Нашите специалисти са най-ценния ни актив.
Те са стълбовете на успеха ни.

За да изградим желания профил на нашите частни 

банкери, ние подсигуряваме и нужните за това ком-

поненти: дългогодишен опит в банковата сфера, раз-

ширено познание на финансовите пазари, участие в 

международни програми за обучение.

Частните банкери на УниКредит Булбанк могат да 

разчитат по всяко време на силната подкрепа, предо-

ставена от глобалния център по инвестиции на Гру-

пата. Глобалният център по инвестиции непрестанно 

следи за най-добрите инвестиционни възможности и 

дефинира най-подходящите финансови стратегии.

Международният дългогодишен опит в областта на 

Частното банкиране, комбиниран със задълбоченото 

познание на пазара в България, ни позволяват да пре-

доставим на нашите клиенти най-подходящите фи-

нансови решения. 

Точността и качеството са в основата на нашия ин-

вестиционен процес. 

Точността се гарантира от успешен, доказан и цен-

трализиран подход в избора на финансовите решения, 

които ние предлагаме.

Качеството се гарантира от ясното послание към 

клиентите, с което ние се ангажираме да им предо-

ставим изключително отношение. 

В центъра на взаимоотношенията ни с клиентите 

поставяме нашата безпристрастност и възмож-

ност да сме винаги на разположение:

• Вашият частен банкер ще работи с Вас, за да опре-

делите заедно дългосрочните Ви желания и да ги пре-

върнете във финансови цели.

• В изпълнение на тези цели, Вашият частен банкер 

ще изгради най-подходящата инвестиционна стра-

тегия, като вземе под внимание всички Ваши нужди и 

предпочитания.

• Вашият частен банкер ще облече конкретното ре-

шение в ясно писмено предложение.

• След като са направени инвестициите, Вашият 

частен банкер ще ги контролира, за да гарантира, че 

са постигнати поставените цели.



     Изборът на

най-добрите инвестиции

         е наука…

   … и изкуство.
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