
Нормативи ліквідності на 27.07.2018 р.
 

Forward bank Вимога НБУ 

Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність) H2

 Миттєва ліквідність H4 214,29 % не менше  30 %

Поточна ліквідність (31 день) H5 

Короткострокова ліквідність (до 1 року), Н6

88,88 %

84,07 %

не менше  40 %

не менше  60 %

не менше  10 %15,84 %

Економічні нормативи на 27.07.2018 р.
 

Forward bank

 

Вимога НБУ 

 
Адекватність регулятивного капіталу (Н2)
 Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) 8,27 % не  більше 20 %

Великий кредитний ризик (Н8)

Ризик загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1)

Ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2)

Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов'язаними 
з банком особами (Н9)

0 %

0 %

не більше 8-кратного розміру
 регулятивного капіталу

не  більше 20 %

0,04 % не більше 5%

0,31 % не більше 5%

не менше 10 %15,84 %

Шановний !
Дякуємо Вам за вибір АТ «БАНК ФОРВАРД» (Forward Bank) як фінансового партнера. До 
Вашої уваги інформаційний дайджест за I півріччя 2018 року. Продовжуючи нашу 
традицію, ми підбиваємо підсумки зробленої роботи, ділимося гарними новинами та 
планами на майбутнє. 
Інформуємо Вас, що Forward Bank привів фактичне значення регулятивного капіталу 
відповідно до вимог НБУ та законодавства. Так, регулятивний капітал станом на 
27.07.2018 р. становить 228 500 тис. грн.  Статутний капітал банку станом на 01.07.2018 р. 
складає 540 752 тис. грн.

В першому півріччі банк продовжував вести свою ефективну діяльність. А саме:

  Відкрив 18 нових представництва в 9 областях України. Так, кількість представництв збільшено до 50. А в кредитному центрі 
в Житомирі запустили обслуговування вкладників без каси через банкомати самообслуговування.

вже зараз можуть переглядати баланс, виписку, управляти лімітами по картці в додатках і кабінеті цього платіжного сервісу.

Forward Bank продовжує виконувати підвищені показники ліквідності, які висуваються до нас як до банку, орієнтованого на клієнтів-фізичних 
осіб - «ощадному банку».

За 6 місяців сума виданих кредитів готівкою склала 209,10 млн грн. Так, за 1 півріччя 2018 р. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
сума виданих кредитів готівкою збільшилась на 85,20 млн грн (+69%). На 01.07.2018 р. кредитний портфель Банку становив – 940 106 тис. грн.

У другому півріччі Банк планує запустити низку нових продуктів, оновленний Інтернет-банк, Мобільний банк,  а також оновлення продуктів 
ко-бренд EasyPay. 

ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
член НАБУ
з 2016 року

Forward Bank докладає максимум зусиль, щоб виправдати Вашу довіру.
Ваш Forward Bank

, 

РЕГУЛЯТИВНИЙ 
КАПІТАЛ СТАНОВИТЬ 
228 500 ТИС. ГРН,
(норматив НБУ не менше 
200 000 тис грн.)

Динаміка коштів фізичних осіб (млн грн)

01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018

847
1 115

1 441

85.9

Станом на 01.07.2018 р. портфель коштів фізичних осіб Банку в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року збільшився на 326 млн грн і становив 1 441 млн грн. 

• Перший в Україні надав відкритий API партнеру – популярному платіжному сервісу EasyPay, завдяки чому клієнти Forward Bank

Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Незалежної асоціації банків України, входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з 
класифікацією Національного Банку України.

Кредити готівкою (млн грн)

1 півріччя 2016 1 півріччя 2017 1 півріччя 2018

3.8

123.9

209.1


