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Част от водеща международна група
1

2

3

4

UniСredit Group

25 мил
Служителя
Клиенти

6 500
Филиала

123 000
Служителя

Eвропа

132
Америка

7
Компании и
офиси

Азия и
Австралия

Компании и
офиси

13
Африка и
Близкия изток

3
Компании и
офиси
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Компании и
офиси

УниКредит в България
1

2

3

4

1 мил

Номер 1 по активи
17.9 млрд. лева

Служителя
Клиенти

Номер 1 по собствен капитал
2.6 млрд. лева

Номер 1 по депозити от клиенти
14.3 млрд. лева
Номер 1 по кредити и аванси на клиенти
10.2 млрд. лева
Номер 1 по кредитен портфейл на клиенти
в сектор Селско стопанство
426 мил. лева

Кредитен рейтинг Стандарт енд Пуърс
Дългосрочен: BB+ Краткосрочен: B
Перспектива: Стабилна
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170
Филиала

3600
Служителя

Продуктова оферта
1

2

3

4

Професионална консултация
Продуктово портфолио

От експерти на банката по ЕС програми
От водещи консултанти - партньори
Мениджър Бизнес клиенти

Инвестиционно кредитиране
Оборотно финансиране
Проектно финансиране по ПРСР
Лизинг на селскостопанска техника

Бизнес решения и ежедневно
банкиране

Специфична подкрепа

Управление на ликвидността
Продукти, улесняващи бизнеса
Стратегия, отговаряща на
индивидуалните потребности

При реализация на селскостопанска продукция
Застрахователна подкрепа за бизнеса
Различни банкови инструменти
Услуги на финансови и инвестиционни пазари
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Устойчив бизнес
с решения от УниКредит Булбанк
1

2

3

Устойчиви инвестиции

4

Капитал за
ИНВЕСТИЦИИ

 Липса или недостатъчно обезпечение
 Липса на финансиране
 Избор на подходяща алтернатива
 Специфични инвестиции в животни, оранжерии и овощни градини
Предварително одобрение
Кредитен сертификат за одобрено
финансиране

Осигуряване и допълване
на обезпечение
Гаранции от НГФ, ЕИФ

Индивидуални решения

Възможности за реализиране
на инвестиция

Инвестиции на части и с пилотни
проекти

Инвестиционни кредити
срок до 10 г.

Конструиране финансовата част на
инвестиционния проект

Лизинг на активи
(включително и втора употреба)

Съдействие от екип Европейски
фондове за избор на подходяща
програма от ЕС
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Устойчив бизнес
с решения от УниКредит Булбанк
1

2

3

Възможности за намаляване на разходи

4

 Лихви по текущи кредити

Оптимизиране
на разходи

 Торове, препарати и горива
 Преводи и банкови разплащания
 По-добри цени на техника и оборудване
Банков, а не търговски кредит

Активна работа с Банката

Кредит по СЕПП до 100 % от
очаквания размер на субсидиите

Овърдрафт или кредит на вноски
Покупка на земеделска земя с
кредит за срок до 15 години

Ползването на пакет
Бизнес лидер
Намалявате разходите за
обслужване и банкови услуги

Преференции при работа с
доставчици

Безплатно разплащане между
контрагенти, клиенти на банката

Търговски споразумения с доставчици
на техника
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Устойчив бизнес
с решения от УниКредит Булбанк
1

2

3

Достъпна информация

4

Навременна
и надеждна
информация



Информация за мерки от ПРСР и директни плащания



Тенденции за движение на цени при селскостопанската продукция



Икономическа информация



Новости и технологии в сектора
Бизнес наръчници

Семинари с водещи лектори
Срещи с клиенти за разясняване на
мерки от ПРСР и директни плащания

Наръчник за сдружаване
на селскостопански
производители

Семинари за възможностите на
кооперирането, иновации и др.

Наръчник за
директни плащания

Икономическа информация

Информационен бюлетин
Информация за новости и
технологии в сектора

Водещи икономисти на банката за
макроикономическите тенденции в
България, Европа и света

Тенденции и цени на
селскостопанска продукция
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Устойчив Бизнес
с решения от УниКредит Булбанк
1

2

3

Спестяване на време

4

Времето
е пари



Липса на свободно време в активна агро кампания



Неотложни ангажименти и разплащане с контрагенти и персонал



По-малко време за пътуване



Свобода да се разплащате по всяко време и място
Автоматизирани плащания на
Работни заплати

Мобилно банкиране

Рентни плащания

От всяко място с мобилен
телефон или таблет

Комунални плащания

24 часа достъп до Вашите
средства

Зони за самообслужване

24 часа достъп до вашите средства
ползвайки дебитна бизнес карта

Контрол от страна на банката
при разплащания
До 8 000 лв. превод на ден

Онлайн банкиране

Комунални и битови
разплащания

Разширени възможности за
банкиране, преводи, справки и др.
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Устойчив бизнес
с решения от УниКредит Булбанк
1

2

3

Задържане на персонала

4

Качествен
персонал



Сигурност на сезонната работна сила



Мотивиран и удовлетворен



Ангажиран и дългосрочно уседнал



Постоянни обучения

Осигуряване на нетрудоспособност

Работни заплати при сезонна
заетост и по време на кампании
Осигуряване на средства чрез Бизнес
овърдрафт финансиране

Доброволно пенсионно осигуряване и
застраховки живот от Алианц

Инвестиция в човешки капитал

Инвестиция в образование

Жилищен кредит за покупка на имот

Студентски кредит за млади
служители с цел завършване на
образование

Потребителски кредит или
овърдрафт за битови нужди
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Финансиране на инвестиционни проекти
с Уникредит Лизинг
1

2

3

Инвестиции по ПРСР

4

УниКредит
Лизинг

Номер 1 по размер на лизинговия портфейл
800 мил. лева за 2016г.

Пазарен дял
26%
Лизинг на клиенти в сектор Селско стопанство
94 мил. лева (12% от общия портфейл)
Клонова мрежа на

Изградени кооперации
с водещи производители на
селскостопанско оборудване

Гъвкави продукти
за финансиране по Европейските
програми, съобразени със
сезоността на бизнеса
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УКЛ процес

Процес

Процес на одобрение и финансиране
чрез EU грантове

Входиране на
искане в ДФЗ

Преглед и

Одобрение на

анализ на

проекта от ДФЗ

искането от ДФЗ

Подаване на искане за финансиране

Одобрение на сделка

УниКредит Булбанк АД

Плащане на
субсидия по
Европейски
програми

Погасяване на
договора за
финансиране с
получената
субсидия

Падеж на
договора за
финансиране

Благодарим за вниманието!

