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Forward bank

 

Вимога НБУ 

 
Миттєва ліквідність H4 144,58 % не менше  30 %

Поточна ліквідність (31 день) H5 

Короткострокова ліквідність (до 1 року), Н6

86,99 %

64,18 %

не менше  40 %

не менше  60 %

Шановні клієнти!
Дякуємо Вам за вибір ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (Forward Bank) як фінансового партнера. Forward Bank будує 
співпрацю з Клієнтами на принципах відкритості, прозорості та взаєморозуміння. Тому, продовжуючи нашу 
традицію, ми хочемо поділитися з Вами результатами нашої діяльності у 1 кварталі 2018  року.
Активи Банку станом на 01.04.2018 р. склали 1 640 710 тис. грн, кошти фізичних осіб — 1 445 623, 4 тис. грн,  
кредитний портфель — 1 551 966 тис. грн.
Forward Bank увійшов у ТОП-10 банків у номінації «Кредит готівкою», за версією «Financial club» «ТОП-50 
банків України 2018». Враховувалися такі показники: середньорічна процентна ставка; перелік документів; 
середній час оформлення; максимальний термін позики; максимальна сума кредиту; обов’язковість надання 
довідки про доходи; готовність банку враховувати непідтверджені доходи; кількість клієнтів, які скористалися 
послугою в 2017 році; частка відмов; кількість точок, в яких пропонується послуга; абсолютний та відносний 
показники приросту гривневого кредитного портфеля фізосіб за 2017 рік.

Показник миттєвої ліквідності показує здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок 
високоліквідних активів (грошових коштів у касі та на кореспондентських рахунках). Чим вищий даний показник, тим більш стійкий банк.

FORWARD BANK ПРОВОДИТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА СУМУ 663 МЛН ГРН 
Згідно з затвердженим планом капіталізації, збільшення буде проведено у два етапи. На першому етапі, який планується завершити до 1 червня 
2018 року, статутний капітал буде збільшений на 488 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На другому етапі, який планується завершити до 
1 серпня 2018 року,– на 175 млн грн. 

У 1-му кварталі ми розпочали співпрацю з MoneyGram! Швидкі та безпечні міжнародні грошові перекази до Ваших 
послуг!  Здійснюйте та отримуйте перекази від рідних та знайомих із-за кордону у відділеннях Forward Bank.

У лютому 2018 року відкрито Кредитний центр Forward Bank у Житомирі! Ми чекаємо на Вас! 
Кредити на будь-які Ваші потреби – до 100 000 грн! Оформити кредит чи отримати консультацію особисто у фінансового спеціаліста тепер 
можна 7 днів на тиждень без перерви та вихідних з 09:00 до 18:00. У 3-му кварталі банк відкриє кредитні центри в Полтаві, Херсоні та Тернополі. 

Нагадуємо, что тепер за допомогою безкоштовного сервісу Telegram ви також можете залишити заявку на кредит чи 
депозит, дізнатися курс валют та контакти банку.  

ЗРУЧНІ ПЛАТЕЖІ КРЕДИТНИМИ КОШТАМИ з карткою EasyPay UA від Forward Bank! Ми збільшили максимально 
можливий кредитний ліміт до 50 000 грн при видачі, з можливістю його збільшення до 100 000 грн! 

ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
                  член НАБУ
                 з 2016 року

* Усі цифри наведені за неаудованими даними 

Також Forward Bank посів 3-є місце в номінації «Класичний депозит» рейтингу «ТОП-50 банків України». На 
місце розташування  в рейтингу впливали такі показники: середньорічна процентна ставка; розмір і порядок 
розрахунку комісії за дострокове зняття коштів; абсолютна та відносна динаміка гривневого депозитного 
портфеля фізосіб у банку за 2017 рік, а також різниця між середньорічною процентною ставкою і 
середньорічним значенням UIRD. 

Кредити готівкою (млн грн)

1 кв. 2016

0.7

55.3

85.9

1 кв. 2017 1 кв. 2018

Динаміка коштів фізичних осіб (млн грн)

01.04.2016 01.04.2017 01.04.2018

807
1 101

1 446

85.9

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

ТАКОЖ ПРОПОНУЄМО ВАМ
СКОРИСТАТИСЯ НАШИМ 
КАЛЕНДАРЕМ ВИГІДНИХ 
ПОКУПОК У ТРАВНІ 
ТА ЧЕРВНІ 2018 РОКУ!
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