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UKRSIBBANK BNP Paribas Group — один з найбільших універсальних банків 
України, який працює на ринку 30 років. Банк пропонує клієнтам якісне 
фінансове обслуговування в найкращих європейських фінансових традиціях. 
60% акцій банку належать одній з найбільших у світі фінансових Груп      
BNP Paribas, 40% — ЄБРР. 

Запровадження інновацій та сталий розвиток — це те, що дозволяє банку  
відповідати новим потребам ринку, пропонувати клієнтам нові технологічні 
рішення та інтегруватись у зміни сучасного світу. 

Вже понад 15 років UKRSIBBANK є частиною міжнародної фінансової групи 
BNP Paribas, що має 200-річну історію і амбітну політику корпоративної 
соціальної відповідальності, прагнучи позитивно впливати на суспільство та 
навколишнє середовище. 

Насамперед ми підтримуємо проєкти, на які можемо впливати завдяки 
координації доступності наших продуктів та послуг, партнерським 
програмам, діям відповідального роботодавця, прозорій закупівельній 
політиці, програмам корпоративно-соціальної відповідальності, а головне — 
залучення нашої команди до проактивної позиції — Engagement. 

Банк, як і група BNP Paribas, має чотири основні пріоритети: перехід на 
поновлювані джерела енергії, заохочення молоді, нові форми 
підприємництва та локальна присутність. 

BNP Paribas — провідна міжнародна фінансова група, яка працює на ринку 
вже понад 200 років та обслуговує клієнтів у 71 країні світу. 

BNP Paribas активно інтегрує в бізнес-модель цілі сталого розвитку ООН та  
повсякчас підкреслює важливість соціальних та екологічних аспектів на всіх 
етапах операційних рішень. 

Група приділяє особливу увагу тому, щоб діяльність банків у всіх країнах 
присутності позитивно впливала на майбутнє світу: навколишнє середовище 
та суспільство, — це принцип функціонування як самої компанії, так і 
продуктів та рішень, пропонованих клієнтам з усіх напрямків бізнесу. 

Ще з 2017 року Група започаткувала окремий напрямок діяльності, 
спрямованої на перетворенняBNP Paribas на справжнього лідера у сфері 
сталого фінансування, соціальної та екологічної відповідальності. 

Про ефективну  роботу команди — а це майже 200 тис. людей по всьому світу, 
які працюють для створення нової, інноваційної та інклюзивної моделі 
банківської діяльності, — свідчить те, що вже кілька років поспіль провідне 
міжнародне фінансове видання Euromoney визнає BNP Paribas кращим 
банком за рівнем корпоративної відповідальності.  

Це лише підкреслює, що 

BNP Paribas — банк для світу, що змінюється, — 
прагне сталого розвитку та активно підтримує і 
своїх клієнтів у цьому прагненні, прискорюючи 
перехід до стійкої економіки. 
Це також є свідченням прогресивного підходу банку до втілення Цілей сталого 
розвитку ООН (ЦСР) у бізнесі. 
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UKRSIBBANK BNP PARIBAS GROUP 

Бути банком для світу, що змінюється, — 
це постійно адаптуватися до нових реалій, 
та навіть більше — бути на крок попереду. 
Передбачати зміни та перетворювати їх на 
можливості для наших клієнтів і суспільства.

BNP PARIBAS GROUP 



Бути ефективним банком у світі, що постійно змінюється, — це не 
тільки досягати високих показників у діяльності. Це також готовність 
узяти відповідальність за майбутнє. 
Маніфест СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, опублікований на нашому сайті, дає 
можливість кожному клієнту ознайомитись з пріоритетними для 
Банку 4-ма напрямками. 

ВЗАЄМОДІЯ BNP PARIBAS ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ
Світ поступово змінюється. Наше майбутнє сповнене як можливостей, 
так і ризиків, зумовлених  зростанням нерівності та зміною клімату. 
Жодна країна, бізнес чи людина не зможуть досягти довгострокового 
успіху у світі, що занепадає. Ми переконані, що колективного 
прогресу можна досягнути лише шляхом стійкого зростання. 
Як велика міжнародна фінансова група, що має провідні технології, 
фінансові ресурси та команду професіоналів, BNP Paribas може 
відіграти значну роль у відкритті нових горизонтів. 

Співробітники Групи BNP Paribas роблять свій внесок у реальну 
економіку по всьому світу. Вони допомагають людям, компаніям, 
громадам та організаціям досягти успіху в проєктах та вирішенні 
складних питань. Отже, ми будемо  розширювати наші зобов’язання 
перед суспільством, зокрема ті, що відповідають 17 Цілям Сталого 
Розвитку ООН  (United Nations’ 17 Sustainable Development Goals). 
Ми трансформуємо нашу операційну модель у цифрову та більш 
клієнтоорієнтовану. Водночас ми посилюємо наш позитивний вплив 
на суспільство. Саме цього очікують від нас наші клієнти, 
співробітники, інвестори та партнери, а також недержавні організації 
(NGO) та окремі громадяни. 

Корпоративна соціальна відповідальність, етичність 
бізнесу, підтримка різноманітності, інтеграції, 
прав людини в усіх країнах, де ми працюємо, 
з дотриманням місцевого законодавства та поваги 
до культури —  усе це є нашим ключовим завданням. 
 

UKRSIBBANK BNP Paribas Group, 
як справжній лідер на ринку, 
прагне сталого розвитку і дотримується 
принципів корпоративної соціальної 
відповідальності. 
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Ми повинні відповідати на актуальні виклики 
нашого суспільства. 
Щоб досягти необхідного рівня взаємодії, ми повинні: 

Колективно розвивати нашу культуру «позитивного впливу», 
різноманітності та інтеграції, а також діалог із суспільством. 

Ретельніше впроваджувати соціальну та екологічну 
відповідальність у наші операційні процеси та в основні проєкти 
Групи. 

Створювати нові рішення та партнерські зв'язки, що дозволить 
нам підтримувати клієнтів і позитивно впливати на довкілля. 

Встановити певні «сфери залучення» для кожного основного 
підрозділу Групи та включити їх до головних цілей щодо загальної 
корпоративної відповідальності. 

 
Водночас, із пошуком можливостей позитивних змін у всіх сферах 
залучення Групи, ми  сприятимемо розвитку тих аспектів діяльності, 
на які ми можемо суттєво впливати. 
Ми досягнемо цього завдяки координації товарів та послуг, 
партнерству, відповідальним діям нас нашої компанії як 
роботодавця, закупівельній політиці, підтримці діяльності громади, 
філантропії, волонтерських ініціатив персоналу та підприємницьких 
ініціатив. 

Бути банком для світу, що змінюється, 
означає бути відповідальним 
за краще майбутнє світу. 

Для клімату: 
популяризація серед наших клієнтів 
та партнерів відновлюваних джерел 
енергії, енергетичної ефективності, 
стійкої мобільності та переваг 
«циркулярної» економіки. 

Для молоді: 
сприяння залученню молоді до 
проблем суспільства завдяки 
підтримці проектів, що мають для 
них найбільше значення; а також  
розвиток діалогу та принципів 
солідарності між різними 
поколіннями. 

Для підприємців: 
заохочення людей з різноманітними 
знаннями створювати та розвивати 
бізнес 
та підтримувати соціальні та 
підприємницькі інновації. 

Для громад: 
покращення міського, соціального 
та культурного середовища 
в регіонах, де ми працюємо. 
Бути банком для світу, що змінюється, 
означає постійно вдосконалювати 
підтримку наших клієнтів та робити 
внесок у  стале зростання. 



Лоран Дюпуш 
Голова Правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group 
Бути ефективним банком у світі, що постійно змінюється, — це досягати 
високих показників у діяльності та водночас бути готовим діяти заради кращого 
майбутнього.  Справжній лідер на ринку має забезпечити відповідальне  
ставлення до всіх стейкхолдерів — співробітників, клієнтів, акціонерів, громади, 
суспільства і навколишнього середовища. Особливо це важливо в умовах кризи, 
з якою зіштовхнувся увесь світ у 2020 році. 

Саме тому UKRSIBBANK щодня працює над запровадженням принципів 
корпоративно-соціальної відповідальності, що є важливою компонентою 
ефективного корпоративного управління. UKRSIBBANK, як частина BNP Paribas, 
діє відповідно до глобального напрямку Групи і цілком відповідає її принципам 
КСВ. 

«Ми прагнемо до позитивного впливу 
на суспільство та навколишнє середовище                  
і промотуємо на всіх етапах операційних 
рішень» 

Перш за все, завдяки відданості співробітників UKRSIBBANK  з моменту 
введення перших карантинних заходів і до сьогодні банку вдалося не 
припиняти обслуговувати клієнтів. 

Забезпечити безперервність роботи нам дозволили два фактори. 
З одного боку, ми посилили пропозиції цифрового банкінгу. 
З іншого — створили можливості для роботи у віддаленому режимі. 
Відповідно, наші співробітники отримали можливість працювати безпечно як    
у відділеннях, так і дистанційно, а клієнти — можливість взаємодіяти з банком    
у зручному їм форматі: віддалено або у відділеннях. 

Тож поточна криза стала акселератом нових рішень. 
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БАНК, ЯК І ГРУПА, МАЄ ТРИ ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ

 

У підсумку цими діями ми прагнемо зробити внесок у розвиток сталої 
економіки. Якісна КСВ-стратегія UKRSIBBANK є особливо актуальною сьогодні, 
під час коронавірусної кризи. У 2020 році банк швидко адаптував свої дії до 
локальних потреб, щоб допомогти, по перше, послабити тиск COVID-19 на 
економіку країни , а по-друге, на систему охорони здоров’я. 

Крім того, UKRSIBBANK як активний учасник соціальної громади зосередився  
на підтримці медиків. Банк переглянув планування бюджету і вирішив 
відмовитися від низки корпоративних заходів як для клієнтів, так і 
співробітників, на користь надання підтримки для медиків України для 
подолання медичної кризи. Водночас батл проти COVID-19 ще не закінчено.  
Ми всі  маємо докладати зусилля, щоб обмежити розповсюдження вірусу.           
Це повністю відповідає нашій ДНК та ДНК BNP Paribas: 

«Позитивний вплив та Позитивний банкінг. 
Це наше довгострокове зобов’язання 
сприяти сталому розвитку»

Банківський сектор відіграє центральну роль    
у розвитку економіки, і слід віддати йому 
належне, наскільки він професійно підійшов 
до вирішення проблематики COVID-19 

Перший — це створення позитивного впливу від нашої діяльності, операцій і 
транзакцій. У цьому ключі ми запроваджуємо системи відповідальних кредитів, 
зокрема, споживчих, інвестуємо у проєкти енергоефективності, які  
реалізуються нашими клієнтами, запустили програму «Жінки в бізнесі», мета 
якої розвивати жіноче підприємництво в Україні. 

Другий пріоритет стосується нашої роботи по створенню позитивного впливу 
на навколишнє середовище. Ми робимо все можливе, щоб знижувати шкідливі 
викиди вуглекислого газу в атмосферу і запобігати негативним  змінам клімату. 

Третій компонент — поширення обізнаності щодо корпоративно-соціальної 
відповідальності. Так, серед наших працівників ми формуємо культуру, яка 
спонукає їх до розвитку, і забезпечуємо можливості для постійного навчання. 
Також ми активно підтримуємо зв’язки з професійними асоціаціями, велику 
увагу приділяємо  розвитку ІТ, UKRSIBBANK обслуговує 30% ІТ сектору України.



Яніна Ольховська, 
Директор з комунікацій, КСВ та залучення UKRSIBBANK BNP Paribas Group 
Фінансуючи та обслуговуючи великі й малі компанії, підприємців, 
клієнтів, UKRSIBBANK щодня сприяє розвитку економіки України. 

«Як партнер, ми допомагаємо своїм клієнтам у 
реалізації проєктів, які формують та змінюють 
їхнє життя, та водночас дотримуємося 
інвестиційної політики відповідального 
соціального та екологічного фінансування, 
етичності бізнесу, підтримуємо різноманітність 
та інклюзію, залучаємо до соціально важливих 
проєктів команду та партнерів, які розділяють 
цінності сталого розвитку» 

У 2006 році наш банк став частиною Групи BNP Paribas, яка прагне сталого 
розвитку і одночасно використовує переваги технологій в обслуговуванні 
клієнтів. У 2008 році другим акціонером UKRSIBBANK став ЄБРР. З такими 
потужними партнерами діяльність банку відповідає практикам та стандартам 
європейських фінансових установ. 

Як результат — ми дуже вимогливі до себе і того, що, як і навіщо ми робимо.   
Це відображено в нашій політиці корпоративно-соціальної відповідальності 
(КСВ). 
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Корпоративно-соціальна
відповідальність
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Як частина групи BNP Paribas, UKRSIBBANK реалізує 10 секторальних 
політик, пов’язаних з бізнесом. У цьому напрямі група виступає дуже 
позитивним прикладом для всіх міжнародних і локальних організацій, адже її 
основне завдання — це позитивний внесок в  охорону навколишнього 
середовища, розвиток спільноти та збереження планети. 

«Також ми реалізовуємо та підтримуємо 
проєкти, орієнтовані на 17 цілей сталого 
розвитку ООН, 4 з яких виявилися для нас 
пріоритетними»

Секторальні політики спрямовані на сталий 
розвиток, контроль взаємодії з чутливими 
сферами. 

На практиці — це відмова працювати з 
тютюновими компаніями, з підприємствами,  
які виготовляють хімічні добрива, які 
використовують вугілля для виробництва 
електроенергії тощо.  

секторальних 
політик10
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По-перше, це запобігання кліматичним змінам та 
перехід на нові альтернативні джерела енергії. 
Ми робимо все можливе, щоб менше забруднювати 
довкілля. У своїй щоденній діяльності ми прагнемо бути 
Зеленою компанією та       не використовуємо 
одноразовий пластик, підтримуємо партнерів у питаннях 
переходу на поновлювані джерела енергії та 
допомагаємо клієнтам, які працюють у сфері захисту 
екології. 

По-друге, підтримка підприємців. 
Ми заохочуємо людей з різноманітними знаннями 
створювати та розвивати бізнес, підтримуємо соціальні 
та підприємницькі інновації. Саме для цього UKRSIBBANK 
сприяє ІТ-стартапам, розвитку інклюзивних програм 
тощо. 

А ще розробив Каталог грантових програм, де зібрано всю 
інформацію про умови та суми отримання грантів від 
ООН, ЄС, USAID тощо. 

Вже кілька років поспіль банк активно реалізовує 
програму Women In Business для заохочення розвитку 
жінок, які займаються підприємництвом  або хотіли б 
мати власну справу. Більше того, як Тop Employer в 
Україні та Європі, UKRSIBBANK приєднався до Декларації 
за гендерну рівність і проти домашнього насильства на 
підтримку Цілей сталого розвитку ООН № 5 «Гендерна 
рівність» і № 8 «Гідна праця та економічне зростання»

І по-четверте, це локальні громади. 

У цьому  напрямку ми підтримуємо різні місцеві проєкти, 
прагнемо поліпшити  соціальне і культурне середовище в 
тих країнах, де працює Група BNP Paribas. 

Зокрема, ключовим проєктом 2020 року стало залучення 
банку до  протидії коронакризі: це  передусім підтримка 
наших клієнтів, спеціальні бізнес-пропозиції, створення 
безпечного простору обслуговування та інноваційні 
цифрові рішення, організація віддаленої роботи команди 
банку та  допомога тим, хто найбільше цього   
потребував, — медикам по всій Україні. 

Також протягом 2020 року 
банк активно підтримував 
благодійні проєкти. 
Усе це довготривалі історії, до яких ми залучаємо як 
наших співробітників, так і клієнтів. Так, вже понад 
10 років ми допомагаємо людям із синдромом Дауна, 
опікуємося дітьми з ДЦП, друкуємо книжки шрифтом 
Брайля та закуповуємо важливе обладнання для 
медичних закладів. 

По-третє, це підтримка молодого покоління. 
Для нас це активна взаємодія з молодіжними 
організаціями, залучення амбітної молоді до пошуків 
сучасних рішень, з наданням можливостей розвиватися  
та водночас отримувати релевантний досвід співпраці з 
міжнародною компанією, а також фінансова освіта  дітей 
та підлітків. 



НАГОРОДИ UKRSIBBANK BNP Paribas Group — 2020 
TOP-3 найбільш стійких банків України за версією популярного в Україні 

інтернет-видання Forinsurer.com

№1 у рейтингу життєздатності українських банків за версією незалежного 
бізнес-порталу Mind.UA

№2 Найкращий інтернет-банк за результатами FinAwards2020

№3 UKRSIB online — Найкращий мобільний банк за результатами 
FinAwards2020

ТОР-3 кращих роботодавців фінансового сектору України за підсумками 
незалежного дослідження привабливості роботодавців Randstad Employer 
Brand Research 

Сертифікація Payment Card Industry Data Security Standard — 
міжнародний аудит безпеки за стандартом PCI DSS 
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Програма підтримки жіночого підприємництва «Жінки в бізнесі» 
увійшла до першого звіту Глобального договору ООН від України             
про проєкти в рамках досягнення 17 Цілей сталого розвитку 

№1 серед банків України за лояльністю вкладників за версією порталу 
«Мінфін» 

№2 у рейтингу стійкості банків за підсумками 2-го кварталу 2020 року 
порталу «Мінфін» 

№2 у рейтингу життєздатності українських банків за версією незалежного 
бізнес-порталу Mind.UA 

Best Legal Departments 2020 за результатами незалежного дослідження 
«50 провідних юридичних департаментів України»

№2 у рейтингу найнадійніших банків України за версією інвестиційної 
компанії Dragon Capital

Краще місце для роботи — Кращий проєкт по роботі з брендом 
роботодавця, Премія HR-бренд Україна grc.ua 

Найкращий сервіс Premium Banking в Україні за версією Mastercard 

№1 «Ціль сталого розвитку №3 — Міцне здоров'я і благополуччя»           
в конкурсі кейсів з корпоративної соціальної відповідальності 2020,           
CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» 

ТОР-3 «Велопрацедавець 2020» 
за версією U-Cycle — 
Асоціації велосипедистів Києва 

TOP Employer 2020 в Україні та 
Європі у складі BNP Paribas, 
сертифікація Top Employer Institute
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Під час пандемії COVID-19 стало зрозуміло, що банки за будь-яких обставин 
повинні продовжувати виконувати свою соціальну функцію і обслуговувати 
клієнтів. Адже банківська система знаходиться в центрі економіки. 

На тлі кризи COVID-19 для банку дуже важливо 
було продовжувати працювати, обслуговувати 
клієнтів, розвиваючи продукти цифрового 
банкінгу, забезпечувати безперервність роботи, 
організувати для співробітників безпечний 
простір, а також позитивно впливати на 
суспільство — надавати підтримку тим, хто 
найбільше її потребує. 
Ключовим пріоритетом організації бізнес-діяльності UKRSIBBANK став 
позитивний влив на клієнтів, співробітників та медиків.

За результатами 2020 року, практики банку були визнані кращими в Конкурсі 
кейсів з корпоративної соціальної відповідальності 2020 — «Бізнес, що змінює 
країну». Це найстаріша премія КСВ в Україні, яку організовує CSR Ukraine, 
Центр «Розвиток КСВ». Банк став переможцем у номінації «Ціль сталого 
розвитку №3 — Міцне здоров'я і благополуччя».



ДІЯЛЬНІСТЬ UKRSIBBANK 
ПІД ЧАС КРИЗИ COVID-19 14 Звіт корпоративно-соціальної відповідальності 

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 2020

ПІДТРИМКА МЕДИКІВ У БОРОТЬБІ З COVID-19 
Починаючи з березня 2020 року, Україна зіштовхнулася із загрозою швидкого 
поширення коронавірусу в суспільстві, зокрема серед медиків. Причиною тому 
стала криза у сфері охорони здоров’я, високий рівень контактів медиків із 
людьми, що могли мати коронавірусну інфекцію, і водночас дефіцит захисних 
засобів та медичних засобів у лікарнях по всій Україні. 

З весни 2020 року UKRSIBBANK надав фінансову 
допомогу на закупівлю необхідних медичних 
товарів для майже 80 лікарень з переліку, 
затвердженого Міністерством охорони здоров’я 
України для розміщення пацієнтів із 
коронавірусом COVID-19 у різних містах України. 
На виділені кошти банк закупив: костюми для біобезпеки (водонепроникні), 
респіратори FFP3, а також FFP2, рукавички, захисний спецодяг, захисні 
черевики, захисні маски, окуляри, антисептики для рук, рідке мило, а також 
інші вироби першої необхідності для захисту медиків та медичне приладдя. 

Закупівля усіх матеріалів здійснювалася за допомогою благодійних фондів, з 
якими UKRSIBBANK співпрацює вже понад 10 років: «Сприяння розвитку 
медицини» та «Лікар.Інфонд». 

Протягом року керівники регіональних управлінь UKRSIBBANK активно стежили  
за подіями, пов’язаними з поширенням коронавірусу, в кожному місті в цій 
сфері та співпрацювали з головними лікарями, аби дізнатися про реальні 
потреби кожної лікарні. До допомоги були залучені й інші співробітники банку з 
різних бізнес-напрямків та служб підтримки, які шукали необхідні товари та 
формували закупівлі. Більше того, співробітники банку самі долучалися до 
підтримки медиків, перераховуючи кошти благодійним фондам, залученим до 
благодійної діяльності UKRSIBBANK. 

Зазначимо, що на міжнародному рівні BNP Paribas, головний акціонер 
UKRSIBBANK, виділив 1 млн євро на програму дослідження COVID-19 та 
розробку вакцини науково-дослідницьким Інститутом Пастера, Франція 
(Institut Pasteur). Більше того, щоб посилити підтримку в умовах кризи охорони 
здоров’я, BNP Paribas запустив план надзвичайної допомоги та зобов’язався 
надати 50 млн євро як внесок у реалізацію плану підтримки протидії COVID-19 
у більш ніж 30 країнах, що включає локальну підтримку лікарень, вразливого 
населення та молоді. 
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ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ: ІНДИВІДУАЛЬНИХ,      
ПІДПРИЄМЦІВ, КОРПОРАТИВНИХ ПАРТНЕРІВ 
Під час карантину UKRSIBBANK, як частина глобальної банківської системи 
України, працював у звичайному режимі. 

З моменту введення перших карантинних заходів 
банк продовжував обслуговувати клієнтів, 
як у відділеннях, так і надаючи цифрові рішення.  
Для підвищення безпеки клієнтів і співробітників банку UKRSIBBANK скоротив 
години обслуговування клієнтів, а також запровадив години для провітрювання 
та дезінфекції приміщень відділень. Аби уникнути додаткових потенційних 
контактів, у відділенні (залежно від розміру) могли одночасно перебувати не 
більше 5 клієнтів.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ РОБОТИ БАНКУ ДОЗВОЛИЛИ ДВА ФАКТОРИ: 
з одного боку,  посилення роботи з розвитку цифрового банкінгу, 
з іншого — створення можливості для роботи у віддаленому режимі, щоб 
максимально зменшити контакти між людьми у відділеннях. 

Таким чином, клієнти банку отримали можливість віддалено спілкуватися з 
персональним менеджером у додатку UKRSIB online, проводити операції, 
продовжувати термін дії карт тощо. Водночас,  співробітники UKRSIBBANK 
змогли безпечно працювати як у відділеннях, так і дистанційно, а клієнти —    
як і раніше, отримувати банківські послуги. Швидко провести цифрову 
трансформацію банку допомогли попередні напрацювання, а також механізми 
гнучкості, які дозволили швидко адаптуватися до ситуації. 

Переважна більшість функцій інтернет-банкінгу — а їх налічується  майже 100  
були безкоштовними. Банк активно підтримував та популяризував переваги та 
високий рівень безпечності безготівкових та безконтактних платежів: картки з 
Paypass, додатки ApplePay, GooglePay, GarminPay. Адже 90% платіжних 
терміналів в Україні підтримують таку можливість.  



ДЛЯ ЗАХИСТУ КЛІЄНТІВ — ФІЗИЧНИХ ОСІБ БАНК УЖИВ НАСТУПНИХ ЗАХОДІВ:

Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог МОЗ: наявність дезінфекторів у 
всіх відділеннях, дотримання відповідної дистанції та вимог щодо кількості 
людей, які можуть одночасно перебувати у відділенні, запровадження 
додаткового часу для провітрювання та дезінфекції приміщень банку, 
зокрема відділень, забезпечення співробітників масками та встановлення 
додаткових прозорих перегородок з плексигласу між співробітниками 
відділень та клієнтами; 

Розробка та запуск програми віддаленого обслуговування; 

Доступність у робочі години  персонального менеджера в захищеному чаті 
онлайн-платформи інтернет-банкінгу  UKRSIB online — надання 
консультацій; 

Автоматичне продовження терміну дії всіх платіжних карток, які були 
випущені банком і підлягали перевипуску під час локдауну, для зняття 
готівки у банкоматах, що дозволило клієнтам уникнути відвідування 
відділення та зайвих контактів; 

Постійне інформування про переваги та можливості безготівкових та 
безконтактних оплат;  

Зменшення обов’язкового мінімального платежу по картці з лімітом до 2% 
та скасування нарахування комісії за сплату кредитної заборгованості, а 
також за  платежі по картці з лімітом UKRSIBBANK;  

Безкоштовні перекази між рахунками IBAN в UKRSIB online; 
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ЩОБ ПІДТРИМАТИ КЛІЄНТІВ — ПІДПРИЄМЦІВ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО 
БІЗНЕСУ, А ТАКОЖ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ ПІД ЧАС ЛОКДАУНУ, 
БАНК ЗАПРОВАДИВ НИЗКУ ЗАХОДІВ:

Скасування під час карантину плати за обслуговування POS-терміналів; 

Інформаційна підтримка — роз’яснення законодавчих змін щодо 
підтримки СМБ; 

Програма реструктуризації кредитних зобов’язань; 

Запровадження електронного підпису документів (без необхідності 
відвідувати відділення); 

Скасування плати за переказ коштів на рахунки в інші банки, що 
здійснюється за допомогою інтернет-банкінгу; 

Нові функції для бізнесу в інтернет банкінгу в UKRSIB Business, які 
дозволяють здійснювати операції, не відвідуючи відділення;

Сприяння пошуку додаткових інвестицій, формування каталогу 
міжнародних грантів та заохочення клієнтів тощо. 

Пропозиція щодо вигідного медичного страхування; 

Можливість безкоштовного ПЛР-тестування на COVID-19 для 
PREMIUM-клієнтів у аеропорту «Бориспіль» тощо. 
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ЗАХИСТ КОМАНДИ БАНКУ 
Дбаючи про свою команду в нових реаліях, 
UKRSIBBANK, як TOP Employer в Україні та Європі, 
надав перевагу дистанційній роботі для тих 
співробітників, які можуть виконувати свої 
обов’язки вдома.  

Для ефективного управління і залучення співробітників у перші ж дні 
карантину було відкрито гарячу лінія, якою керували HR-партнери, з її 
допомогою надавалася інформація щодо засобів індивідуального захисту, 
графіку роботи, віддаленого доступу тощо. В закритому телеграм-каналі для 
співробітників регулярно публікувалися важливі новини, графіки 
організованого транспорту (на період, коли громадський транспорт не 
працював) тощо. 



Постійна комунікація з перших джерел: організація прямих трансляцій 
YouTube та оперативне інформування в Telegram-каналі з донесенням 
важливої інформації від топ-менеджменту; 

Інформаційна підтримка щодо заходів протидії поширенню коронавіруса: 
через внутрішній сайт, постери, радіоточки в офісі, розсилка на робочу 
пошту; 

Відкрита віддалена гаряча лінія конфіденційної психологічної підтримки, де 
кожен співробітник міг отримати професійну консультацію, знайти опорні 
точки в новому середовищі, підвищити рівень емоційної стійкості; 

Захист вразливих категорій: людей старше 60 років, вагітних жінок, людей з 
інвалідністю; 

Медичне страхування для усіх співробітників, яке банк забезпечує кілька 
років поспіль; 

Укладені договори з мережами лабораторій з метою організації тестів на 
COVID для співробітників банку;

Розробка та запровадження дистанційної практики для студентів; 

Постійний розвиток співробітників: школа менеджера, школа продуктивного 
мислення, школа позитивного менеджменту, професійного розвитку.

БІЛЬШЕ ДІЄВИХ КРОКІВ ЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ:  
Організація належних санітарно-гігієнічних умов відповідно до 

рекомендацій міністерства охорони здоров’я в усіх приміщеннях банку, 
систематична дезінфекція та наявність санітайзерів у приміщеннях; 

Надання співробітникам засобів індивідуального захисту — 40 масок на 10 
робочих днів на 1 співробітника, температурний контроль на вході, 
дотримання соціальної дистанції в офісах, а також використання перегородок 
з плексигласу у відділеннях

Організація віддаленої роботи для тих співробітників, які не потребують 
обов’язкової присутності в офісі, оперативна розробка та запровадження 
ІТ-інструментів, що забезпечують безперервність функціонування в умовах 
віддаленої роботи; 

Забезпечення транспортом (замовлення маршрутів) у різних містах України 
для співробітників, які працювали в офісах і відділеннях банку під час 
локдауну, коли громадський транспорт в Україні не працював; відкрита 
велопарковка, обладнана душовими кабінами; 

Скасування робочих відряджень, запровадження культури 
онлайн-зустрічей; 
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У 2020 РОЦІ UKRSIBBANK УПЕРШЕ ОТРИМАВ НАГОРОДУ НАЙКРАЩОГО РОБОТОДАВЦЯ 
В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ —  TOP EMPLOYER. Банк став єдиною фінансовою установою, 
яка пройшла міжнародну сертифікацію як роботодавець, і однією з шести 
міжнародних компаній в країні, що має статус Top Employer.

Крім українського UKRSIBBANK в міжнародній групі BNP Paribas цю сертифікацію 
отримали банки в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Люксембурзі, Польщі та 
Туреччині. Головними критеріями отримання такого звання стали постійна 
взаємодія керівництва з командою, численні факти участі лідерів у залученні і 
розвитку талантів, підвищення рівня задоволеності та залученості 
співробітників, ефективне управління змінами.

Подібна сертифікація проводиться з 1991 року Інститутом TOP Employers, який 
застосовує єдину методологію для оцінки роботодавців у всьому світі. Така 
сертифікація не тільки визнання досягнень, а й мотивація для подальшого 
розвитку, доступ до найкращих світових HR-практик, і вивчення прикладів колег 
з групи, а також відмінний стимул для вдосконалення кадрової політики. 

Крім того, у 2020 році UKRSIBBANK увійшов у ТОП-3 
кращих роботодавців фінансового сектору 
України за підсумками незалежного 
дослідження привабливості роботодавців 
Randstad Employer Brand Research. 
Ключовими критеріями оцінки стали: фінансова платоспроможність, 
застосування провідних технологій, відмінна репутація,  гарантії зайнятості, 
кар’єрне зростання, соціальна відповідальність, цікава робота, приємна робоча 
атмосфера, баланс між роботою та особистим життям, приваблива заробітна 
плата та соціальний пакет.

Ще одним ключовим професійним визнанням UKRSIBBANK як кращого 
роботодавця у 2020 році стало перше місці у номінації «Найкраща 
маркетингова програма» конкурсу  «HR-Бренд року 2020» за велику п’ятирічну 
стратегічну програму «Good Place to work» — «Краще місце для роботи». 
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Протягом року UKRSIBBANK активно розвивав програми розвитку співробітників, 
трансформувавши всі програми у формат онлайн- тренінгів, -лекцій, 
–воркшопів.

У 2020 році банк запустив нову програму 
розвитку талантів «I-Players: stay in the focus».  
Зазначимо, що стратегія навчання та розвитку 
персоналу стала одним із факторів успіху при 
проходженні міжнародної сертифікації               
TOP Employer 2020.
Також банк продовжує розроблювати та оновлювати програми, спрямовані 
виключно на співробітників банку щодо організації роботи та використання 
робочих інструментів. Зокрема, це SAP для нових співробітників відділень, Зміни 
всередині проекту та як з ними працювати, Клієнт в касі. Правила ідентифікації 
тощо. 

ТАК, У БАНКУ ДІЮТЬ 
Школа менеджерів
Школа продуктового мислення
Школа скрам-майстрів
Школа лідера

Крім обов'язкових тренінгів по банківським стандартам, технологіям, продуктам, 
банк пропонує багато різних форматів розвитку управлінських і лідерських 
навичок з формуванням та розвитком компетенцій Data, Digital, Agile. 

За підсумками останньої (Тор Expert, коли співробітники банку діляться своїми 
знаннями з колегами) протягом року створено 18 навчальних заходів на різні 
тематики. Найбільш затребуваними з яких є SQL, Scrum, Емоційний інтелект у 
продажах і переговорах, Microsoft Power BI тощо.

Також у 2020 році UKRSIBBANK продовжив розвивати внутрішню мобільність для 
співробітників банку - можливість розвивати свою кар'єру всередині організації 
в різних підрозділах і в різних професійних сферах. Близько 40% вакансій  банк 
закривав за рахунок внутрішніх кандидатів. У зв’язку з пандемією банк ще 
більше інвестує у внутрішню мобільність, щоб працівники мали можливість 
зростання і розвитку.

Школа сервіс дизайну
Програма підготовки Тор Expert    
у рамках програми розвитку 
талантів I-Players  
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ЗАОХОЧЕННЯ МОЛОДІ ДО РОБОТИ У БАНКУ  
У 2020 році UKRSIBBANK став одним із перших підписантів оновленого «Пакту 
заради молоді — 2025» — амбітної ініціативи Центру «Розвиток КСВ», 
Міністерства молоді та спорту України за підтримки Фонду ООН у галузі 
народонаселення в Україні та українського бізнесу, спрямованого на створення 
нових робочих місць для талановитої молоді. 

Для UKRSIBBANK підписання «Пакту заради 
молоді — 2025» — це послідовний крок.        
Адже банк постійно підтримує проєкти для 
розвитку молоді і від самого початку — з 2016 
року є підписантом «Пакт заради молоді» в 
Україні. 
Банк активно створює сприятливі умови для залучення молоді у професійне 
життя та повністю відкритий для випускників вузів. Ментори банку завжди 
готові поділитися експертизою та міжнародними практиками, що допомагають 
досягати успіху у професійному житті. Крім того, підтримуючи молодіжні 
організації, банк  постійно залучає амбітну молодь до пошуків сучасних рішень, 
даючи можливість розвиватися та водночас отримувати релевантний досвід. 
При цьому UKRSIBBANK постійно використовує різні інноваційні підходи у роботі 
із молоддю, зокрема, інтерактивні семінари та конкурси, які дозволяють 
активно взаємодіяти із молодим поколінням.

Для зручності організації віддаленої форми роботи у 2020 році 
UKRSIBBANK запустив дистанційну практику для студентів 
UKRSIB praktyka online. 
Це сталося ще напередодні запровадження карантину в Україні та набуло 
особливої актуальності, коли і навчальні заклади, і відповідальні роботодавці 
надають перевагу цифровим можливостям. 
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Курс UKRSIB praktyka online повністю охоплює всі знання, які студенти можуть 
отримати у відділеннях нашого банку. Але водночас вони можуть 
«практикувати» у зручний для них час та завжди за бажанням повертатися до 
тої теми, яка найбільше їм цікава, аби детально охопити усі тонкощі банківської 
справи.

Також разом із постійним партнером CASERS.ORG у 2020 році 

банк провів п’ятий кейс-чемпіонат «WOW-Bank 
Challenge: клієнтський сервіс космічного рівня», 
залучаючи креативну та талановиту молодь            
до пошуків сучасних рішень, водночас даючи 
студентам можливість розвиватися, отримувати 
релевантний досвід співпраці із міжнародною 
компанією. 
552 студенти з різних міст України зареєструвалися на платформі Casers.org та 
сформували 40 команд. Загалом, учасники оцінили стандарти обслуговування у 
банку, проаналізували системи якості провідних компаній та запропонували 

свої рішення, як зробити досвід клієнтів інноваційним та кращим.

Протягом року банк активно співпрацював з різними молодіжними 
організаціями зокрема, UGEN та AIESEC. Наприклад, UKRSIBBANK став партнером 
5-ти денного UGEN Challenge IT для молоді, де учасники посилювали свої soft 
skills, виконуючи різні завдання онлайн та отримували нові знання від менторів 
банку.  

Загалом, у банку вже понад 10 років діє програма «Зірки на старті».  
Щороку банк приймає на роботу випускників без досвіду роботи.                      
У банку існують програми стажування як у головному офісі, так і у відділеннях.

Для інтерактивного залучення молодих співробітників у 2020 році UKRSIBBANK 
запустив чатбот, у якого є два ключові завдання. Перше — зменшити 
навантаження зі співробітників підрозділу залучення талантів і звільнити їх час 
для стратегічних проєктів. Друге — зробити candidate journey більш ефективним 
і привабливим.

Чатбот створений для покоління Z, для тих, хто народився вже в цифровому світі. 
Він дозволяє кандидату отримати інформацію про наявність цікавих йому 
вакансій і подати своє резюме. Крім того, для банка він дозволяє відстежувати, 
на якому з етапів діалогу кандидат втрачає інтерес до подальшого спілкування 
та відповідно, змінювати сценарії або канали розміщення бота. 
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group, як частина міжнародної групи, переконаний, що 
сучасний бізнес відіграє важливу роль у суспільстві. Вже багато років банк 
здійснює низку соціальних проєктів, спрямованих на підтримку різних людей — 
як дітей, так і дорослих, — яким особливо потрібна допомога і опора. 

Банк прагне позитивного впливу на суспільство. Для цього ми робимо свій 
внесок: підтримуємо програми, спрямовані на розвиток освіти, залучення до 
здорового способу життя, співпрацюємо з благодійними фондами та 
організаціями.

Усі проєкти UKRSIBBANK — це довготривалі історії, 
до яких ми залучаємо як наших співробітників, 
так і наших клієнтів. 
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«СРІБНА МОНЕТКА» — ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ 
З СИНДРОМОМ ДАУНА 
Уже 11 років поспіль UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Всеукраїнська 
благодійна організація «Даун Синдром» звертають увагу суспільства на 
потреби людей із таким синдромом. Банк проводить спеціальну акцію «Срібна 
монетка» та разом з клієнтами збирає кошти на проєкти, що суттєво сприяють 
розвитку людей із синдромом Дауна та їхніх сімей. 

У 2020 році в рамках акції «Срібна монетка» 
ключовою стала ідея допомогти розвивати 
сильні сторони дітей із синдромом Дауна: 
«У світі, що змінюється, кожна дитина є 
супергероєм!»  

Як частина міжнародної фінансової групи BNP Paribas, UKRSIBBANK 
дотримується принципів сталого розвитку. Тож підтримує проєкти, які 

дозволяють дітям з особливими  потребами отримати якісну освіту та сприяють 
її інклюзивності, цінуючи розмаїтість і унікальну роль кожної дитини. 

Три місяці поспіль разом з клієнтами банк збирав кошти на гранти 
регіональним організаціям, які працюють з дітьми з синдромом Дауна, на 
реалізацію програм творчого розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Частиною проєкту підтримки людей із синдромом Дауна є також   
спеціальна благодійна платіжна картка «Срібна монетка», яку може 
замовити будь-який клієнт банку. Щокварталу за кожну торгову операцію, 
здійснену з використанням цієї картки, UKRSIBBANK з власних коштів 
перераховує на рахунок ВБО «Даун Синдром» 1 гривню. 

Також уже багато років поспіль UKRSIBBANK BNP Paribas Group підтримує акцію 
Lots Of Socks до Міжнародного дня людини із синдромом Дауна. 21 березня 
співробітники банку вдягають яскраві непарні шкарпетки як символ додаткової 
хромосоми, привертаючи увагу до особливих людей. Більше того, співробітники 
купують різнокольорові шкарпетки, що символізують додаткову пару хромосом 
та висловлюють свою толерантність і підтримку людей із синдромом Дауна. Всі 
отримані кошти від продажів перераховуються на підтримку спеціалізованих 
благодійних фондів, що допомагають батькам та інклюзивним вихователям. 
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ПІДТРИМКА ЕКО-ІНІЦІАТИВ ТА ДОПОМОГА БЕЗХАТНІМ 
ТВАРИНАМ 
У 2020 році на Масляну UKRSIBBANK провів благодійний ярмарок домашніх 
млинців, приготованих співробітниками банку в усіх регіонах України. Під час  
акції було зібрано кошти для підтримки еко-ініціатив банку та допомоги 
безхатнім тваринам.  

СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ 
Відзначаючи у 2020 році своє 30–річчя, UKRSIBBANK створив яскраву подію для 
дітей зі шкіл–інтернатів, реабілітаційних центрів, будинків дитини у 21 місті 
України. Колеги банку з 24 регіональних управлінь передали до дитячих 
закладів спеціальні генератори мильних бульбашок у подарунок від 
UKRSIBBANK. Це дозволяє проводити святкування для дітей як у приміщеннях, 
так і на свіжому повітрі. 

ЖИТИ — ОЗНАЧАЄ РУХАТИСЯ: 
ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З ДЦП 
З 2013 року UKRSIBBANK підтримує проєкт Міжнародної благодійної фундації 
«Лікар.Інфонд» «Жити — означає рухатися», що спрямований на підтримку 
дітей з порушенням центральної нервової системи та опорно-рухового апарату. 

UKRSIBBANK переконаний, що великий успіх складається з маленьких 
досягнень. Завдяки системній підтримці банку діти з ДЦП проходять курси 
реабілітації в міжнародній клініці відновлювального лікування, оснащеній 
сучасним діагностичним та реабілітаційним обладнанням, у Трускавці, Львові, 
Києві, а також курси іпотерапії. 

Це дієво допомагає дітям на шляху до свободи рухів і перемоги над хворобою. 
І нехай маленький, але успіх кожної нашої підопічної дитини: перше сказане 
слово, перший крок, — це справжній прорив. 
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ПРОГРАМА «СВІТ НА ДОТИК» —             
ВИДАВНИЦТВО КНИГ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ 
Відчути барви пейзажів на дотик — для когось це 
поезія, для інших — життєва необхідність. 
UKRSIBBANK підтримує програму «Світ на дотик» міжнародного благодійного 
фонду «Здоров'я майбутнього» і дарує дітям радість дотику до цікавої та 
необхідної інформації. 

За підтримки банку в світ уже вийшли декілька книг шрифтом Брайля для дітей 
з вадами зору: «Азбука», «Кіт у чоботях», «Лицарі чистої планети» та 
гра-вікторина «Школа чистої планети» тощо. 

У 2020 році за підтримки банку було видано книгу «Явища природи», яка 
навчає дітей здорового способу життя в гармонії з природою. Унікальність 
проєкту полягає в тому, що книжка містить спеціальний аудіосупровід із 
звуками природи, класичної та народної музики. Книги рельєфно-крапковим та 
пласкодрукованим шрифтом у поєднанні з музикою чинять не лише 
розвивальний, але й лікувально-профілактичний вплив. 

«МИ ПОРУЧ» — ПРОЄКТ КОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ       
ІЗ ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ 

UKRSIBBANK підтримує створення інклюзивного середовища. У 2020 році банк 
підтримав проєкт, спрямований на соціалізацію та адаптацію дітей з аутизмом, 
– організацію спеціалізованих корекційних класів. І хоча аутизм не можна 
вилікувати, але завдяки педагогічним та психологічним заняттям таких дітей 
можна соціалізувати, що дозволить їм вчитися в школі та університеті, 
працювати. Завдяки підтримці банку діти навчалися в центрі, який 
спеціалізується на корекції поведінки,  вихованні побутових та спеціальних 
навичок, орієнтації на навколишній світ та опановували базові  програми з 
читання, письма, математики тощо. За відгуками батьків, кожна дитина проєкту 
має прогрес у розвитку. 

Також у 2020 році банк підтримав благодійний похід дітей з аутизмом та їхніх 
батьків у Карпати. 
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ПІДТРИМКА МУЗЕЮ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА В КИЄВІ 
«Я буду Вам другом» — ця цитата великого Майстра влучно підкреслює теплі 
відносини UKRSIBBANK з літературно-меморіальним музеєм Михайла Булгакова, 
який зберігає таємниці та історії з життя видатного письменника. 

Банк поділяє цінності, якими живе музей, — 
збереження культурної спадщини для майбутніх 
поколінь. 
Тривала дружба довжиною більше ніж 10 років стала основою для низки 
меценатських проєктів. Спільними зусиллями співробітників музею та банку в 
дім під номером 13 на Андріївському узвозі повернено унікальний архів 
справжніх листів Майстра та фотографій з автографами, що належали сестрі 
письменника Надії та її дочці Олені Земській. Банк став партнером організації 
виставки «Дім як поштова скринька» — це культурологічна розвідка про 
епістолярну спадщину та атмосферу часу на прикладі життя одного будинку.   
За підтримки банку відремонтований внутрішній дворик. Крім того, на основі 
документів і матеріалів, присвячених історіям навколо будинку та життю 
родини Булгакових, видано унікальні книги «Михаил Булгаков. Киевское эхо»   
та «Дом Булгакова». 

UKRSIBBANK — постійний партнер проведення творчих вечорів у музеї — 
Журфіксів. 
Це музичні концерти, прогулянки по «містичному простору» будинку 
Майстра, чаювання на знаменитій веранді, на які банк постійно запрошує 
своїх клієнтів та партнерів. 

Також минулого року UKRSIBBANK підтримав культурний фестиваль Bulgakov 
Fest 2020. 
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GOOD KILOMETERS — ПРОГРАМА З ПІДТРИМКИ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД СПІВРОБІТНИКІВ 
БАНКУ 
Створюючи краще місце для роботи, у 2020 році  UKRSIBBANK продовжував 
ініціативи, що заохочують команду банку до здорового способу життя. Проєкт 
Good kilometers — програма, де віртуальні кілометри перераховуються на 
гривні, які в подальшому спрямовуються на спортивні проєкти. 

Так, завдяки досягненням співробітників у 2020 році банк підтримав 
проведення декількох дитячих турнірів з регбі: 

турнір, присвячений Міжнародному дню інвалідів «Різдвяні зустрічі»; 

турнір «Свято регбі для молоді з інвалідністю»; 

турнір з регбі «SPORT FEST — 2020»; 

три відкритих турніри на Кубок МДЦ «АРТЕК». 

У цих  змаганнях брали участь дитячі клубні команди і команди шкіл з усієї 
України, діти та молодь з вадами слуху та голосу. 

ПРОЄКТИ ПІДТРИМКИ ОСВІТИ 
У 2020 році UKRSIBBANK підтримав ідею щорічного регіонального 
фестивалю-конкурсу  «Мої знання сьогодні, моя столиця завтра», що проводив 
Рівненський міський палац дітей та юнацтва. Так, популяризуючи фінансову 
грамотність, банк заохочує молодих економістів-школярів до розвитку. 

У 2020 році 

UKRSIBBANK допоміг переобладнати та створити комп’ютерні класи в дев’яти 
університетах та школах України; 

підтримав державну програму e-maliatko, яка допомагає отримати свідоцтво 
про народження в пологовому будинку, передав комп’ютерну техніку до 
пологових будинків у 20 містах України. 

ЛІТНЯ МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
UKRSIBBANK приділяє велику увагу розвитку талантів молодого покоління, 
зокрема математичним навичкам. У 2020 році банк традиційно підтримав 
проведення літньої математичної школи, яка через пандемію проходила в 
онлайн-форматі. Це дозволило  більш як 200 дітям посилити свої знання з 
математики та провести канікули з користю.  

Банк допоміг в організації офлайн 
всеукраїнського математичного турніру,                  
в якому взяли участь більше 120 дітей.
«ДЕНЬ ПІЖАМ» 
У всеукраїнський день піжам співробітники UKRSIBBANK долучилися до збору 
коштів через сайт Фундації на створення в дитячих лікарнях кімнат, у яких 
можуть жити батьки дітей, що перебувають на лікуванні. 
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«Новорічне сяйво» — подарунки від співробітників 
банку дітям з інтернатів та дитячих будинків 
Щороку напередодні новорічних свят UKRSIBBANK організовує благодійну акцію 
«Стань чарівником». 

Для багатьох працівників UKRSIBBANK                     
це вже добра традиція — дбати не тільки про 
своїх дітей та близьких, а й здійснювати мрії 
дітей з інтернатів та дитячих будинків України. 
Оскільки у 2020 році через пандемію та карантинні заходи більшість 
співробітників банку працювали віддалено, то банк вирішив зібрати кошти на 
придбання новорічних святкових фігур і створити новорічний настрій для дітей   
з 6 інтернатів України та додати краплинку святкового затишку в зимові свята. 

Фонди-партнери благодійних проєктів  
UKRSIBBANK у 2020 році 

ВБО «Даун Синдром» 

МБФ «Сприяння розвитку медицини» 

МБФ «Лікар.Інфонд» 

ГО «Фонд розвитку дитячо-юнацького регбі в Україні»

МБФ «Здоров’я майбутнього»

Харківська БО батьків дітей із хромосомними особливостями і 
докторів-генетиків

БО «Благодійний Фонд «Афіна» 

БФ Музею М. Булгакова

ГО «Врятуй дерево»

БО Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні 

БФ «Амбасадор Добра» 



ПРОГРАМА ЗАЛУЧЕННЯ 03 Звіт корпоративно-соціальної відповідальності 
UKRSIBBANK BNP Paribas Group 2020ПРОГРАМА 

ЗАЛУЧЕННЯ
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ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМЦІВ 
UKRSIBBANK BNP Paribas Group розуміє, що саме за малим та середнім бізнесом 
стоїть розвиток нашої економіки. Пропонуючи послуги для підприємців,            
ми заохочуємо людей з різноманітними знаннями створювати та розвивати 
бізнес, підтримувати соціальні та підприємницькі інновації. 

«ЖІНКИ В БІЗНЕСІ» 
UKRSIBBANK BNP Paribas Group підписав Декларацію за гендерну рівність та 
проти домашнього насильства на підтримку Цілей сталого розвитку ООН №5 
«Гендерна рівність» та №8 «Гідна праця та економічне зростання». 

Дотримуючись принципів сталого розвитку та підтримуючи гендерний баланс у 
бізнесі, UKRSIBBANK уже другий рік поспіль проводить програму «Жінки в 
бізнесі», яка орієнтована на жінок-підприємниць, які хочуть розпочати свій 
бізнес або вивести його на новий якісний рівень. 

На сьогодні в Україні жінки є власницями та керівницями лише     
25−26% компаній малого та середнього бізнесу. Це відповідає 
світовим показникам. Утім, міжнародні дослідження стверджують, 
що цього недостатньо. Адже гендерний баланс у бізнесі допомагає 

краще розуміти потреби ринку, у великих організаціях сприяє якіснішому 
процесу прийняття рішень, тож у підсумку професійні навички жінок, їхні 
психологічні особливості та підприємницькі вміння  сприяють активному 
розвитку економіки країни. 

За опитуваннями, в Україні майже 70% жінок 
кажуть, що надали б перевагу власній справі,    
ніж бути найманими працівницями. 
Але їх зупиняє недостатність знань у галузі управління, стратегічного 
планування, маркетингу, брак упевненості, що можна поєднати бізнес та 
виховання дітей, обережне ставлення до ризику, а також недоступність 
фінансів. 

25%
26%



ПРОГРАМА ЗАЛУЧЕННЯ 34 Звіт корпоративно-соціальної відповідальності 
UKRSIBBANK BNP Paribas Group 2020

Програма UKRSIBBANK «Жінки в бізнесі» включає 
партнерство в соціально важливих проєктах ЄБА, 
ООН — HeForShe, а також з різними українськими 
жіночими платформами, що підтримують, 
надихають та заохочують жінок, а також 
організація власних семінарів UKRSIBBANK.
Для цього банк запрошує експертів ринку та організовує заходи, цікаві та  
корисні для всіх, хто прагне професійного розвитку, хоче отримати нові знання 
чи підвищити свій кваліфікаційний рівень. У 2020 році банк провів низку 
семінарів на актуальні теми для розвитку бізнесу: управління компанією — 
сучасні тенденції, підходи, масштабування бізнесу в нових реаліях; 
інтернет-маркетинг — чи є життя без цифрової мережі; розвиток бізнесу та 
баланс в особистому житті. Через пандемію усі заходи проходили онлайн.           
У підсумку понад 2000 жінок зареєструвалися і відвідали п’ять безкоштовних 
онлайн-семінарів Women In Business від UKRSIBBANK у листопаді та грудні     
2020 року. 

Крім власних семінарів у 2020 році UKRSIBBANK активно  брав участь у  
реалізації програм підтримки жінок-підприємниць. Зокрема банк став  
партнером «Жіночого клубу» Європейської бізнес-асоціації — платформи для 
амбітних жінок, які працюють в компаніях — членах Асоціації. На зустрічах  
клубу учасниці могли обмінюватися досвідом, заводити ділові знайомства, 
знаходити партнерок та однодумниць, ділитися своїми знаннями. Як партнер 
банк запрошував жінок, які прагнуть розвитку та нових ідей, на серію п’яти 
онлайн-зустрічей «Відповідальне лідерство». 

Також UKRSIBBANK записав серію консультаційних відео про різні фактичні 
аспекти бізнесу, які дають практичні відповіді на питання жінок-підприємниць, 
що виникають найчастіше. 

У планах розробка спеціальної пропозиції для жінок-підприємниць. 

Загалом, банк підтримує всі значущі проєкти підтримки жінок. Наприклад, у 
2020 році банк удруге став учасником HeForShe Congress. 

Як результат активної підтримки сталого розвитку, у тому числі ідеї гендерної 
рівності,  Глобальний Договір ООН в Україні торік включив програму банку 
«Women In Business» до Добровільного національного огляду щодо прогресу       
в досягненні Цілей сталого розвитку. 
Відеозвіт: https://youtu.be/hMUKP9cPPbQ
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КАТАЛОГ ГРАНТІВ ДЛЯ СМБ 

UKRSIBBANK зібрав для своїх клієнтів — 
українських підприємців Каталог грантових 
програм. 
Це структурована інформація про умови та суми отримання грантів — 
додаткові можливості розвитку бізнесу за рахунок відкритих міжнародних 
грантів у різних сферах: інновацій, фінансів, навчання, консалтингового 
пільгового кредитування за рахунок компенсації, енергоефективності, 
кліматичних змін тощо. 
У каталозі розміщена інформація про умови та суми отримання грантів, цільове 
використання, необхідний пакет документів та контакти, звернувшись за 
якими, клієнти зможуть отримати відповіді на додаткові питання. 

У 2020 році банк оновлював каталог грантів щокварталу. В підсумку на кінець 
року каталог налічував 50 пропозицій для розвитку бізнесу. Понад 2000 
підприємців скористалися каталогом протягом року. 

ВЕБІНАРИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ 
У 2020 році майже 1000 підприємців відвідали 14 вебінарів, які організував 
UKRSIBBANK на такі ключові теми, як управління, бізнес в інтернеті, 
інтернет-маркетинг, тенденції розвитку бізнесу під час пандемії COVID-19, 
зовнішньо-економічна діяльність під час пандемії, бухгалтерський облік тощо. 

50 
пропозицій

2000 
підприємців
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ПІДТРИМКА МОЛОДІ: ФІНАНСОВА ОСВІТА 

Взаємодія з молоддю і допомога в розвитку — один із стратегічних напрямків 
UKRSIBBANK. 

Ми залучаємо амбітну молодь до пошуків 
сучасних рішень, даючи можливість розвиватися 
та водночас отримувати релевантний досвід 
співпраці з міжнародною компанією, а також 
займаємося фінансовою освітою, зокрема для 
дітей і підлітків.
Для школярів  молодшого віку банк реалізовує програму фінансової грамотності 
«Школа юного банкіра». Це низка проєктів, включаючи спеціалізовані відділення 
у місті професій KidsWill, де в захопливих розповідях діти дізнаються, як у 
далекому минулому, коли ще не було грошей, люди купували потрібні їм речі, 
чому безготівкові платежі безпечні та надійні, як можна проводити оплату одним 
змахом руки, та якими будуть гроші майбутнього. 

У 2020 році банк провів низку «Шкіл юного банкіра» за новою навчальною 
книгою з доповненою реальністю, що також включали екскурсію до банку та 
знайомство зі світом фінансів. 

Для юнацтва у 2020 році банк розробив цікаву пізнавальну гру, знайшовши 
оригінальні рішення для підлітків 10−15 років, а також онлайн-курси для батьків, 
які б могли навчати своїх дітей фінансової грамотності. Для цього банк разом з 
CSR Ukraine, експертною організацією «Розвиток КСВ», провів конкурс «FinTeens: 
Покоління фінансово незалежних» для підвищення рівня фінансової 
самостійності підлітків. 

Також банк протягом року постійно співпрацював з різними молодіжними 
організаціями, а співробітники брали активну участь у проєктах як ментори. 
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ТENNIS OPEN DAYS 

У 2020 році понад 1200 клієнтів UKRSIBBANK взяли участь у ТENNIS OPEN DAYS, 
приємно та корисно провели час зі своїми родинами, друзями та партнерами 
на кращих тенісних кортах Києва, Одеси, Дніпра, Харкова та Львова. 

Щонеділі протягом жовтня та листопада 
UKRSIBBANK проводив ТENNIS OPEN DAYS, щоб 
клієнти банку разом із друзями, родиною, 
партнерами могли насолодитися спортом, 
влаштувати свої турніри, позайматися з 
тренером або ж просто зіграти матч-другий      
на кортах. 
Усе це: і корти, і послуги тренера — були абсолютно безкоштовними для 
клієнтів банку. Щоб узяти участь у ТENNIS OPEN DAYS, клієнти мали лише 
зареєструвалися на сайті банку my.ukrsibbank.com, обрати зручний  для них 
час і день та запросити своїх партнерів по грі. Загалом у ТENNIS OPEN DAYS 
узяли участь понад 3000 людей. 
Це вже другі TENNIS OPEN DAYS, які провів для своїх клієнтів UKRSIBBANK. 

Крім того, у 2020 році банк запропонував клієнтам платіжну картку Sport Card, 
яка надає 5% кешбеку за всі покупки у спортивних магазинах та спортклубах. 

Video report: https://youtu.be/jJHXHtZ0By0 
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ЗЕЛЕНА ПОЛІТИКА 

Програма «Зелена компанія для працівників» створена для прискорення 
зменшення прямого впливу Групи BNP Paribas, до складу якої входить 
UKRSIBBANK, на навколишнє середовище. 

Амбіція UKRSIBBANK як частини BNP Paribas — бути лідером у галузі сталого 
фінансування. Із «Зеленою політикою» банк узгоджує свої дії як учасник 
банківського сектору та як роботодавець. 

У 2020 році банк запропонував                             
усім співробітникам підписати маніфест                   
КСВ «Зелена політика» та стати амбасадором 
екологічного стилю життя. 

Банк організував сортування, збір і передачу на переробку вторинної сировини 
у своїх офісах. За рік було зібрано 6 тон паперу та 200 кілограмів пластику. В 
головних офісах банку в Києві, Харкові та Херсоні встановлено більше 10 точок 
збору макулатури і пластика. 

Також у 2020 році UKRSIBBANK відмовився від продукції одноразового 
використання. Це поширюється на сферу громадського харчування в банку, 
матеріально-технічне забезпечення офісу, політику подарунків та рекламні 
товари  відмова від друкованої промо- та рекламної продукції — і водночас 
перехід у цифровий формат комунікації з клієнтами і партнерами. 

UKRSIBBANK дякує усім співробітникам за розділення цінностей та прагне 
стати ще більш відповідальною компанією, що успішно реалізовує проєкти 
захисту навколишнього середовища заради кращого майбутнього. 
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UKRSIBBANK працює на ринку України 30 років, пропонуючи клієнтам якісне 
обслуговування у кращих європейських фінансових традиціях. У 2008 році 
другим акціонером банку став Європейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР). 60% акцій банку належать одній з найбільших фінансових груп BNP 
Paribas, 40%  ЄБРР. Ми прагнемо здійснювати свою діяльність відповідно до 
правил, процедур та цінностей (стандартів) ЄБРР, враховуючи передові 
міжнародні практики. 

Політика корпоративної соціальної 
відповідальності є важливою складовою процесу 
прийняття стратегічних рішень та погоджується 
керівництвом Групи. 

Це демонструє чітку рішучість на найвищому рівні компанії прагнути до 
більшої продуктивності, відповідальності, етичної поведінки та прозорості. Як 
учасник Глобального договору ООН, група BNP Paribas зобов'язалася не брати 
участі у порушенні основних прав людини (включно з правом на здоров'я) і 
дотримуватися більшої обачності в підході до вирішення екологічних проблем. 

Щороку UKRSIBBANK, як частина глобальної групи BNP Paribas, посилює свої 
зобов’язання щодо сталого розвитку, забезпечуючи своїх клієнтів 
відповідальними соціальними та екологічними методами фінансування. Для 
цього банк  дотримується запровадженої політики корпоративно-соціальної 
відповідальності (КСВ). 

У своїй стратегії КСВ банк орієнтується на 4 напрямки сталого розвитку та      
12 зобов’язань. 
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ЕКОНОМІКА 
Фінансування економіки з дотриманням високих стандартів 

Пропонуючи клієнтам якісні фінансові продукти та послуги, BNP Paribas Group 
завжди орієнтується на етичність та відповідальність бізнесу. Група сприяє 
економічному розвитку та створенню робочих місць у майже 70 країнах світу. 

Зобов’язання економічної відповідальності: 
Інвестиції та кредитування з позитивним впливом на економіку 

Найвищі стандарти бізнес-етики 

Системна інтеграція та  керування екологічними, соціальними та 
управлінськими ризиками 

ЛЮДИ 
Сприяння розвитку та заохочення працівників 

Соціальна відповідальність Групи ґрунтується на трьох основних принципах: 
сприяння різноманітності та інклюзії, організація «кращого місця для роботи» 
та забезпечення відповідального керування роботою (динамічне управління 
кар’єрою через постійний навчальний процес) 

Зобов’язання соціальної відповідальності: 
Сприяння різноманітності та інклюзії на робочому місці 

Краще місце для роботи та відповідальний роботодавець 

Навчання, що сприяє динамічному управлінню кар’єрою 
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ГРОМАДИ 

Група та банк як агент позитивних змін 

Приймаючи різні зобов'язання, BNP Paribas прагне покращити кожен аспект 
суспільства, включаючи боротьбу із соціальним відторгненням та повне 
дотримання прав людини, сприяння рівним можливостям через фінансову 
освіту та мікрофінансування, а також заохочення творчості та солідарності. 

Ми дотримуємося трьох зобов'язань: 
Доступні продукти та послуги 

Боротьба із соціальною нерівністю, повага і дотримання прав людини 

Корпоративна філантропія, спрямована на мистецтво, солідарність та 
навколишнє середовище 

ДОВКІЛЛЯ  
Боротьба зі зміною клімату 

Боротьба зі зміною клімату — це найвищий пріоритет для BNP Paribas як 
глобальної компанії, яка фінансує енергетичний сектор. Наша діяльність 
відповідає Паризькій угоді, спрямованій на фінансування низьковуглецевих 
проєктів. 

Для цього ми покладаємося на три аспекти: 
Підтримка клієнтів низьковуглецевої економіки  

Зменшення впливу власної діяльності на довкілля 

Популяризація найкращих екологічних практик 

Для виконання цих зобов'язань BNP Paribas вирішила не займатися 
фінансуванням, інвестуванням або здійсненням операцій з найбільшим 
ризиком. Для цього Група склала перелік товарів та видів діяльності,                  
які було виключено з усіх операцій Групи. 

Як додатковий доказ своїх зобов'язань з корпоративної соціальної 
відповідальності, банк здійснює свій бізнес та операції відповідно до таких 
вимог ЄБРР щодо ефективності діяльності: 

PR 2 з питань праці та умов праці; 
PR 4 з питань охорони здоров'я та безпеки праці; 
PR 9 про фінансові установи. 
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ВЗАЄМОДІЯ З ЧУТЛИВИМИ СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ 

У рамках свого офіційного зобов'язання щодо корпоративної соціальної 
відповідальності та Керівних принципів ООН щодо захисту прав людини в сфері 
бізнесу, Група BNP Paribas визначила окремі секторальні політики — принципи 
взаємодії з окремими секторами економіки, які становлять серйозні соціальні 
та екологічні ризики, а також етичні проблеми, на які може наражатись Група 
BNP Paribas. 

Маючи потужних європейських акціонерів, UKRSIBBANK дотримується 
принципів ЄБРР та 10 секторальних політик BNP Paribas у наступних галузях: 

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА 
Країни, які вирішили розвивати ядерну промисловість, відзначають позитивний 
вплив ядерної енергетики на економічний розвиток, енергетичну безпеку та 
зменшення викидів парникових газів. Публікуючи цю політику, BNP Paribas 
прагне забезпечити дотримання в проєктах, які Група допомагає фінансувати, 
усіх принципів моніторингу та, відповідно, впливає на зменшення екологічних 
та соціальних наслідків ядерної енергетики. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka_yaderna_enerhiya.pdf

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
Представляючи 6% світового ВВП та забезпечуючи 30% робочих місць у світі, 
сільське господарство є ключовим сектором світової економіки. Однак без 
належного управління, розвиток цього сектору може спричинити багато 
негативних наслідків для місцевих громад, екосистем та зміни клімату. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka_silske_hospodarstvo.pdf

НЕТРАДИЦІЙНІ ГАЗ ТА НАФТА 
Під час підписання всесвітнього Паризького договору в грудні 2015 року, Група 
як довгостроковий партнер енергетичного сектору приєдналася до 
міжнародних ініціатив щодо утримання глобального потепління на 2˚С вище 
доіндустріального рівня. Відповідно, Група, а отже і банк, посилює підтримку 
альтернативної енергетики та анонсує нову глобальну політику кредитування 
видобутку, виробництва та транспортування нетрадиційних вуглеводнів. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka_netradytsiyna_nafta_haz.pdf
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ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Видобуток корисних копалин є важливою передумовою для багатьох секторів 
міжнародної економіки. У багатьох країнах на видобування корисних копалин 
припадає велика частка ВВП. З точки зору доходів, зайнятості та 
інфраструктури, сталий розвиток гірничодобувного сектору є дуже важливим. 
Однак все це має оцінюватися поряд з екологічними, соціальними та 
управлінськими ризиками, пов’язаними з видобувною промисловістю. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka%20hirnycha%20promyslovist.pdf

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВУГІЛЛЯ 
З 2011 року BNP Paribas послідовно посилює критерії фінансування діяльності, 
пов'язаної з вугіллям, особливо для виробництва електроенергії з 
використанням вугілля. Починаючи з 2017 року BNP Paribas не фінансував 
жодного нового проєкту електростанції, що використовує вугілля, та у жодній 
країні світу не консультує щодо купівлі чи продажу таких активів. Банк ухвалив 
строки, після яких клієнти Групи, що виробляють електроенергію, більше не 
зможуть використовувати вугілля: 2030 рік для Європейського Союзу та 2040 — 
для решти країн. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka_vyrobnytstvo_elektroenerhiyi_z_vuhillya.pdf

ПАЛЬМОВА ОЛІЯ 
Діяльність, пов’язана з пальмовою олією, забезпечує джерело доходів існування 
для мільйонів людей у країнах, що розвиваються. Однак, плантації пальмових 
олій негативно впливають на місцеві громади, спричиняючи зміни клімату та 
екосистеми. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka_palmova_oliya.pdf

ДЕРЕВНА МАСА 
Деревина є основним джерелом доходів, що забезпечує рівень життя мільйонів 
людей у розвинутих державах та країнах, що розвиваються. Однак, враховуючи 
зростання попиту на целюлозні продукти в наступному десятилітті, подальший 
розвиток промисловості матиме значний вплив на довкілля нашої планети. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka_derevna_masa.pdf

ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Ще у 2017 році Група анонсувала повне припинення обслуговування,  
кредитування та інвестування діяльності компаній, пов’язаних з виробництвом 
тютюну (виробники, оптові торговці та торговці, чиї доходи забезпечуються 
переважно  такою діяльністю). 
https://group.bnpparibas/en/press-release/bnp-paribas-announces-measures-financing-tobacco-companies
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ПОЛІТИКА СЕКТОРУ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ 
Визнаючи право кожної країни на захист своїх інтересів та національної 
безпеки, Група усвідомлює можливі певні екологічні, соціальні та корпоративні 
ризики, включаючи статус окремих видів зброї, її потенційного використання, а 
також ризик корупції у цій сфері. 
https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/polityka_sektoru_oborony_bezpeky.pdf

НАФТОНОСНІ ПІСКИ 
Група BNP Paribas переконана, що будь-яка компанія, яка розробляє проєкти 
видобування нафтоносних пісків, має відповідати найважливішим екологічним 
і соціальним вимогам. Група закликає компанії, що добувають нафтоносні 
піски, розробляти та впроваджувати найкращі наявні технології та практики, 
щоб зменшити соціальний та екологічний вплив. 

Щороку банк підвищує обізнаність працівників UKRSIBBANK щодо політики та 
стратегії КСВ. 

У 2020 році банк провів низку внутрішніх онлайн-тренінгів для всіх 
зацікавлених стейкхолдерів: кореспондентів усіх бізнес-ліній, співробітників 
напрямків комплаєнс та ризик-менеджменту, регіональних менеджерів та 
топ-менеджерів. 

Ключовими задачами тренінгів стали: 
Розуміння головної суті кожної секторальної політики; 
Інформування про амбіції BNP Paribas щодо соціальних та екологічних 
проблем; 
Знання підходів та критеріїв оцінки ESG-ризиків (екологічне, соціальне та 
корпоративне управління); 
Застосування локальних процесів КСВ та взаємодія з головним офісом IRB; 
Детальне ознайомлення з політикою сектору сільського господарства та 
надання можливості локальної оцінки й управління цією політикою; 
Технології переговорів з клієнтами з питань КСВ; 
Розуміння важливості ролі КСВ як складової частини сталого розвитку. 



НОВІ ФОРМАТИ 
КОМУНІКАЦІЇ 
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Одним з викликів 2020 року стало формування нової культури цифрової 
комунікації. З перших днів карантину банк дуже швидко зреагував та 
запровадив нові формати зустрічей та взаємодії. 

Банк активно задіяв цифрові канали: 
інтернет-зустрічі та конференції, соціальні 
мережі, включаючи трансляції на YouTube,  
профільні канали в месенджерах тощо. 
Розуміючи, що ми відповідаємо за безперервність бізнесу та 5-тисячну 
команду, частина з якої перейшла на віддалену форму роботи (всі 
співробітники, які можуть виконувати обов'язки з дому), UKRSIBBANK як         
Top Employer посилив внутрішню комунікацію та надав можливості нового 
цифрового формату проведення зустрічей та конференцій. Так, щодня в банку 
проходило близько 80 Cisco-зустрічей за участю 700 людей та щомісяця майже 
170 конференцій з 1500 учасниками. 

Для ефективного управління і залучення співробітників у перші дні 
карантину: 

було відкрито гарячу лінію, де головними питаннями були надання засобів 
індивідуального захисту, зміни графіку роботи, організація віддаленого 
доступу; 
створено закритий телеграм-канал для всіх співробітників,                     
щоб регулярно ділитися важливими новинами, графіками організованого 
транспорту (під час локдауну, коли громадський транспорт був недоступним) 
та іншими новинами; 
систематично організовувалися прямі трансляції на YouTube каналі,            
де топ-менеджери банку в прямому ефірі відповідали на питання 
співробітників. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями усі заходи як для клієнтів (конференції 
для корпоративних клієнтів, семінари для підприємців тощо), так і для 
співробітників (щорічні конференції для топ-менеджерів, Premium-менеджерів, 
тощо) та напрямку СМБ-бізнесу також були переведені в онлайн. При цьому 
залученість та активність учасників увесь час була на високому рівні. 
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Звіт корпоративно-соціальної відповідальності підготовлено 
Службою бренду та комунікацій UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Ми дякуємо усім працівникам, клієнтам             
та партнерам UKRSIBBANK BNP Paribas Group,             
які підтримують КВС проєкти банку                      
та розділяють з нами цілі сталого розвитку.

Більше інформації про КВС проєкти та новини банку читайте тут: 
www.my.ukrsibbank.com
Facebook  https://www.facebook.com/ukrsibbank
Іnstagram https://www.instagram.com/ukrsibbank
Twitter https://www.twitter.com/ukrsibbank
Linkedin https://www.linkedin.com/company/ukrsibbank/
YouTube  https://www.youtube.com/user/UkrSibbank/


