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Κέντρα

τελεί ένδειξη εμπιστοσύνης όχι μόνο
προς την Τράπεζα και την οικονομία της
Κύπρου, αλλά και προς το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που προσφέρει η
χώρα μας.
Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συμμετέχει στη νέα Τράπεζα με ποσοστό
17,6%.
Η AstroBank δραστηριοποιείται ως
ανεξάρτητο αδειοδοτημένο τραπεζικό
ίδρυμα εγγεγραμμένο στην Κύπρο και
εποπτευόμενο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Η Τράπεζα πληροί
όλες τις εποπτικές προϋποθέσεις ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας, λειτουργιών, ασφάλειας κτλ.
Με κεφαλαιουχική επάρκεια πέραν του
15% και ρευστότητα πάνω από 50% σε
σχέση με τις καταθέσεις, η AstroBank
αποτελεί ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή
για τους πελάτες της.
Με ένα δίκτυο 17 καταστημάτων και
επιχειρηματικών κέντρων και 359 υπαλλήλων, η AstroBank προσφέρει παγκύπρια εξυπηρέτηση και ένα πλήρες φάσμα
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
στους πελάτες της.
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Ο Τομέας Μεγάλων και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων της AstroBank προσφέρει
ταχεία εξυπηρέτηση και υποστήριξη
στους επιχειρηματίες πελάτες της, συμβάλλοντας στην ποιοτική ανάπτυξη των
εργασιών τους.
Η κ. Εύη Ρωσσίδου Αντωνιάδου, μαζί με
μια δυναμική ομάδα 26 εξειδικευμένων
επαγγελματιών, προσφέρουν καθημερινή
εξυπηρέτηση για ανάπτυξη μακροχρόνιων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με
όλους τους πελάτες. Πρόκειται για σχέσεις που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη,
την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό,
την εχεμύθεια και την ακεραιότητα.
Ο Τομέας Μεγάλων και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, μετά τη λειτουργία ξεχωριστού τμήματος στην Τράπεζα για
τον χειρισμό αναδιαρθρώσεων δανείων,
επικεντρώνεται πλέον στους «υγιείς» πελάτες και ιδιαίτερα σε βιώσιμες και παραγωγικές επιχειρήσεις. Σε κάθε πελάτη
ανατίθεται λειτουργός εξυπηρέτησης, με
τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα άμεσης
επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των
τραπεζικών του αναγκών.
Προωθείται, επίσης, η προσωπική επαφή του κάθε πελάτη με την ανώτερη
διεύθυνση της Τράπεζας, ώστε να καλλιεργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ
της επιχείρησης και του πιστωτικού
ιδρύματος. Οι πελάτες προτρέπονται
όπως ενημερώνουν έγκαιρα την Τράπεζα
για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και
τα επιχειρηματικά τους σχέδια και μαζί
να μελετούν, να αναπτύσσουν ιδέες και

να βρίσκουν λύσεις βιωσιμότητας και
διασυνοριακές πληρωμές (μισθοδοσίας,
ανάπτυξης.
προμηθευτών, SEPA, SWIFT).
Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη σχέσε• Καινοτόμες ηλεκτρονικές λύσεις
ων με νέους πελάτες της Τράπεζας, με
μέσω της διεθνούς αναγνωρισμένης
στόχο την αμεσότερη και ποιοτικότερη
ηλεκτρονικής πλατφόρμας WINBANK
εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών τους
(internet, mobile και phone-banking).
αναγκών με πρωτοποριακές λύσεις.
• Πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες όπως:
Μέσω του Τομέα Μεγάλων και ΜιPrivate banking, treasury solutions,
κρομεσαίων Επιχειρήσεων, παρέχονται
custody services, retail banking και
προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες international banking.
στις ιδιαίτερες και σύγχρονες ανάγκες
Στόχος της AstroBank είναι η στήριξη
των πελατών, με ευνοϊκούς όρους αποτων πελατών της, ώστε να διατηρήσει το
πληρωμής και ανταγωνιστικά επιτόκια.
βέλτιστο επίπεδο δανεισμού, ανάλογα
Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:
με την ικανότητα αποπληρωμής και τον
• Χρηματοδοτήσεις: Πιστοδοτικά προισολογισμό της επιχείρησης, αλλά κι ένα
ϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά τη ρευεπιχείρησης, όπως κεφάλαιο κίνησης,
στότητά της.
χρηματοδοτήσεις εισαγωγών, δάνεια
Ο έγκαιρος προγραμματισμός, η παροχή
βραχυπρόθεσμου/ μακροπρόθεσμου
της απαραίτητης πληροφόρησης και
χαρακτήρα, projectfinance, εταιρικές
η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ
κάρτες κτλ.
Τράπεζας και πελάτη αποτελούν τα
• Άλλα Πιστοδοτικά Προϊόντα (Trade
εχέγγυα για την ικανοποίηση των χρημαFinance): Πιστοδοτικά προϊόντα με σκο- τοοικονομικών αναγκών κάθε εταιρείας.
πό την κάλυψη των αναγκών
του συναλλακτικού κυκλώΑstroBank
Επιχειρηματικά
ματος εταιρικών πελατών,
AstroBank είναι
όπως η έκδοση εγγυητικών
το νέο όνομα της
επιστολών, ενέγγυων πιστώπρώην Τράπεζας
σεων κτλ.
Πειραιώς Κύπρου,
• Λευκωσία:
• Διαχείριση Κινδύνου:
η οποία αγοράστηκε
Διευθυντής,
Προϊόντα διαχείρισης επιτοτον προηγούμενο
Βασίλης Χατζηχρίστου
• Λεμεσός:
κιακού και συναλλαγματικού
Δεκέμβριο από ΌμιΔιευθύντρια,
κινδύνου, τα οποία μπορούν
λο Διεθνών ΕπενδυΣτέλλα Λεαντζή
να προσαρμοστούν στις προτών με επικεφαλής
• Λάρνακα:
διαγραφές κάθε εταιρείας.
τον τραπεζίτη και
Διευθυντής,
Αντρέας Κωνσταντάς
• Διαχείριση Ρευστότητας
πρώην Υπουργό
• Πάφος:
και Μαζικών Συναλλαγών:
Ενέργειας του ΛιΔιευθυντής,
Kαταθετικά προϊόντα, υπηβάνου, κ. Maurice
Πόλυς Πολυδώρου
ρεσίες διαχείρισης μετρητών
Sehnaoui.
• Διευθυντής
Ανάπτυξης Εργασιών:
και επιταγών, εγχώριες και
Η επένδυση απο-
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Τομέας Μεγάλων και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
AstroBank
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ε νέο όνομα, ανανεωμένη
εταιρική ταυτότητα και νέα
μετοχική δομή, η AstroBank
(πρώην Τράπεζα Πειραιώς
Κύπρου) θέτει ψηλά τον πήχη
και διεκδικεί πρωταγωνιστική
θέση στην κυπριακή αγορά.
Η AstroBank παραμένει κυπριακή τράπεζα, χωρίς μητρική
στο εξωτερικό, με κυπριακό
χαρακτήρα και μετόχους διαφόρων εθνικοτήτων. Τα κεντρικά
γραφεία και το κέντρο λήψεως
αποφάσεων βρίσκονται στην
Κύπρο. Αυτό, σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι είναι μια σχετικά
μικρή τράπεζα, προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
Όλες οι αλλαγές που έχουν
επέλθει ή προγραμματίζονται,
στοχεύουν στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην
ενίσχυση της καινοτομίας με τη
δημιουργία νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, στη διερεύνηση νέων
επιχειρηματικών οδών, στην
καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας και αλληλοσεβασμού με
τους πελάτες της Τράπεζας.

Εύη Ρωσσίδου
(Head of
Corporate)

Ο Τομέας Μεγάλων και Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων προσφέρει ταχεία
εξυπηρέτηση στους επιχειρηματίες πελάτες,
συμβάλλοντας στην ποιοτική ανάπτυξη των
εργασιών τους

Μάριος Γαβριήλ
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