
Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте АТ «БАНК ФОРВАРД» в якості свого надійного фінансового партнера. 
Співпрацю з клієнтами та партнерами ми будуємо виключно на принципах відкритості, 
прозорості та взаєморозуміння. Тому пропонуємо Вам ознайомитися з останніми новинами та 
результатами діяльності банку в 3-му кварталі 2020 року. 

Так, станом на 01.10.2020 р. активи банку становлять 2 408 млн грн, портфель коштів клієнтів – 
1 922 млн грн, чистий кредитний портфель (з урахуванням резервів) – 1 373 млн грн.

АТ «БАНК ФОРВАРД» має великий запас міцності. Банк повністю виконує нормативи 
ліквідності та  всі економічні нормативи, встановлені НБУ відповідно до законодавства: 
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Норматив на 01.10.2020 Forward Bank Вимога НБУ

Адекватність регулятивного капіталу 
(платоспроможність) H2 не менше 10%15,3%

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) 
за всіма валютами (LCRвв) не менше 100%491%

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) 
в іноземній валюті (LCRів) не менше 100%1965%

Короткострокова ліквідність (до 1 року), 
Н6 не менше 60%76,7%



«Кльована вигода» у Forward Online  – 
самостійно обирайте  категорії кешбеку, 
сплачуйте за товари та послуги і одразу 
отримуйте до 20% кешбеку за ваші 
розрахунки.  Плануйте покупки з вигодою 
для Вашого гаманця!

Сплачуйте та переказуйте кошти з 
QR-кодом! Все стало значно простіше – 
скануйте та відправляйте кошти за 
декілька хвилин, адже з QR-кодом 
реквізити підтягуються автоматично. 
Швидко та без помилок!

КОКО КАРД пенсійна – наповнена турботою про найдорожчих.  Картка 
призначена для швидкого та зручного отримання пенсійних виплат та має 
безліч переваг :

«КОКО-КЕШ рефінанс» — можливість об’єднати до 5-ти різних кредитів в один на більш 
вигідних умовах зі зниженим платіжним навантаженням. Переходьте на сторону вигоди!

Ми  стаємо  кращими для Вас! 

Для Вашої зручності та вигоди ми 
вдосконалюємо наші процеси, 
впроваджуємо нові продукти з 
найкращими умовами на ринку, 
розширюємо та робимо ще зручнішим 
функціонал інтернет-банку.

Спеціально для Вас Forward Bank реалізував декілька важливих та цікавих проектів:

Новинки Forward Online:
Інтеграція Forward Online  з державним 
сервісом check.gov.ua – забудьте про паперові 
квитанції! Сплачуйте рахунки в інтернет-банку 
та завантажуйте електронну квитанцію через 
державний сервіс. 

Технологія 3D Secure – перекази коштів, 
поповнення депозитів та погашення кредитів з 
карток інших банків у Forward Online під 
надійним захистом за останніми стандартами 
безпеки!

WOW – тільки ми пропонуємо кешбек до 7% за 
оплату комунальних послуг у Forward Online! 

  безкоштовне оформлення 
 та обслуговування;

  зарахування пенсійних виплат 
 та власних коштів на картку без комісій;

  9% річних — на залишок коштів 
 на рахунку;

  оплата комунальних платежів 
 у Forward Online без комісії;
  безкоштовне зняття готівки 
 в банкоматах будь-яких банків  
 України та світу;
  керування рахунком 24/7 
 у Forward Online.
  

Сплачуйте та переказуйте кошти в Forward online без додаткових комісій!

Ми постійно 

вдосконалюємося 

для Вас!

З повагою,

Forward Bank

Реферальна програма «КОКО КОЛО» – бонуси за рекомендації. 
Якщо за Вашою рекомендацією Ваш друг або знайомий оформить КОКО КАРД кредитну 
чи дебетову, то винагороду отримають обоє,  Ви – за рекомендацію, а Ваш друг – за 
оформлення кредитної або дебетової картки та ще і за першу транзакцію по картці. Чим 
більше друзів – тим більша винагорода!

ВИГОДА

Forward Bank вкотре підтвердив високу надійність 
своїх депозитів! Так, за результатами діяльності 1-го 
півріччя 2020 року,  ми отримали високу оцінку.

Українське рейтингове агентство IBI-Rating 
підтвердило АТ «БАНК ФОРВАРД» рейтинг 
депозитів на рівні 5 (відмінна надійність) та 
кредитний рейтинг на рівні uaA з прогнозом «у 
розвитку» .


