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Sberbank CZ

Kdo jsme
kové sazby. Pro klienty to znamená, že vždy ví,
jakou úrokovou sazbu dostanou k požadované
výši úvěru a délce splatnosti dřív, než bance
sdělí jakékoliv osobní údaje. Tento férový přístup platí pro všechny klienty a výše úvěrů. Zakládáme si navíc na moderních službách a vždy
vstřícné obsluze.
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Sberbank CZ se svými finančními produkty
a službami zaměřuje na retailové klienty, malé
a střední firmy a velké společnosti. Její základní
hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů.

Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných
službách. Dlouhodobě rozvíjí program FÉR produktů s jasnými cenami a podmínkami. Naší
konkurenční výhodou jsou transparentní úro-

Bilanční suma:

Čistý zisk:

Počet klientů:

80 mld. Kč

377 mil. Kč

117 000

Pro firmy máme vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního
financování. Kromě toho pro všechny typy
a velikosti firem zajistíme cash management
a řízení likvidity, krátkodobé a dlouhodobé financování, služby global markets, obchodní financování či financování nemovitostí a projektů.
Jako zaměstnavatel si naše banka dává záležet
na skvělém týmu, přátelské a neformální atmosféře, kde všichni mají prostor pro uplatnění.
Sberbank CZ chce být firmou, kde lidi práce baví.
Na českém trhu působíme od roku 1993, od
1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Naším majoritním vlastníkem je Sberbank
Europe AG se sídlem ve Vídni. Jsme součástí
největší a nejrychleji se rozvíjející bankovní skupiny na světě, která působí ve 22 zemích světa.
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Ukazatele výkonnosti Sberbank CZ
BILANČNÍ SUMA
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Jsme součástí jedné z největších
bankovních skupin světa
100 mil.

klientů z řad fyzických
i právnických osob

Více než

16 000

Skupina Sberbank působí ve 22 zemí světa, patří mezi největší
a dynamicky se rozvíjející bankovní skupiny na světě. Založena byla již
v roce 1841.
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poboček

Vlastnická struktura
a složení dozorčí rady
Sberbank CZ je 100% vlastněná Sberbank
Europe AG
Rating Sberbank Europe je BB+ (Fitch)
Kmenové a prioritní akcie Sberbank se obchodují na ruském trhu cenných papírů od roku 1996.

K 31. prosinci 2018 předsedá dozorčí radě Sergej M.
Ignaťjev. Dalšími členy dozorčí rady jsou zástupci jak
hlavního, tak dalších akcionářů a nezávislí ředitelé.
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Společnost Sberbank Rusko je vlastněná z více než 50 %
Centrální bankou Ruské federace (50 % + 1 akcie) a ve
zbývajících procentech dalšími osobami, z nichž nikdo
ani společně s osobami jednajícími ve shodě nedisponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo podílu na základním kapitálu.

Vlastnická struktura Sberbank Rusko
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Americké depozitní certifikáty Sberbank (ADRs) jsou
kotovány na Londýnské burze cenných papírů a přijaté
k obchodování i na Frankfurtské burze cenných papírů
a na mimoburzovním trhu ve Spojených státech.
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