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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Eurobank «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2019 από το Euromoney
Ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» αναδείχθηκε η
Eurobank στο πλαίσιο των βραβείων “Awards for Excellence
2019” του διεθνούς φήμης περιοδικού Euromoney. Τη διάκριση
αυτή απέσπασε η Eurobank ως αποτέλεσμα αξιολόγησης των
συνολικών επιδόσεων και της ανάπτυξής της.
Στο πλαίσιο παρουσίασης των κριτηρίων, βάσει των οποίων απονεμήθηκαν οι διακρίσεις, το
περιοδικό Euromoney αναφέρει ως κομβική εξέλιξη τη συμφωνία συγχώνευσης της Eurobank με την
Grivalia, η οποία θα την καταστήσει την καλύτερα κεφαλαιοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα,
επιτρέποντάς της παράλληλα να περιορίσει δραστικά το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων της (NPEs) σε μονοψήφιο ποσοστό έως το τέλος του 2021. Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε
η δραστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,5 δισ. ευρώ το
2018, η αύξηση των καταθέσεων κατά 4,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, η αναδιάρθρωση των διεθνών
δραστηριοτήτων της και οι πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση της υγιούς και εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας.
Η ανάδειξη της Eurobank ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» από το Euromoney, που αποτελεί
μία από τις πιο αξιόλογες και έγκυρες διεθνείς εκδόσεις στον τραπεζικό χώρο, επιβραβεύει τη
στρατηγική της Τράπεζας και αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό
σύστημα.
Η Eurobank αναδείχθηκε από το Euromoney και ως η «Καλύτερη Τράπεζα
στην Ελλάδα στο Real Estate για το 2019». Η ετήσια έρευνα Euromoney Real
Estate Survey ανέδειξε την ηγετική θέση της Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη
τις απαντήσεις κορυφαίων εταιρειών, επαγγελματιών και τραπεζών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα Real Estate παγκοσμίως.
Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Τράπεζα κατακτά τη συγκεκριμένη
διάκριση, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών και προϊόντων στον κλάδο.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Euromoney Cash Management
Survey, η Eurobank απέσπασε ακόμα δύο διακρίσεις για τις υπηρεσίες
συναλλακτικής τραπεζικής καθώς αναδείχθηκε “Market Leader Cash
Management” και “Best Service Cash Management” μεταξύ των ελληνικών
αλλά και των ξένων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, βάσει
ερωτηματολογίου σε άνω των 30.000 συναλλασσόμενων, με βασικό κριτήριο
την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση ταμειακών ροών.
Πρόκειται για διάκριση την οποία η Eurobank αποσπά συνεχώς από το 2011
μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της ετήσια έρευνας που διενεργεί το Euromoney τα
τελευταία 18 χρόνια σε όλο τον κόσμο._

