Пазар

Стопанска банка АД – Скопје е Банка со најдолга
традиција на македонскиот пазар. Основана како
првата банка во Република Македонија во 1944
година Стопанска банка ги постави темелите за
банкарското работење и сеуште претставува лидер
во развојот и примената на најсовремените
финансиски производи и услуги за населението и
за економијата во Република Македонија.
Во модерното окружување кое е во постојан
подем и движење, каде личните потреби и
очекувања се менуваат, и каде клиентите знаат
повеќе, бараат повеќе и прават повеќе, Стопанска
банка отворa нови можности преку понуда на
финансиски производи и услуги кои
соодветствуваат на овие промени, лесно достапни
со помош на современи дистрибутивни канали.
Со понудата на широка палета на иновативни
производи и услуги целосно ориентирани кон
потребите на клиентот, Стопанска банка
континуирано се стреми да биде партнер од
доверба за своите коминтенти, поддржувајќи го
нивниот раст и задоволувајќи ги нивните потреби
на лесен и ефикасен начин, со цел да им овозможи
остварување на сопствениот потенцијал и
максимални животни постигнувања, од ден во ден.
Истовремено, СБ е посветена на создавање
економска вредност за своите акционери, како и
позитивно опкружување кое ги инспирира
вработените на Банката.

Достигнувања

Банката дополнително ја зајакнува својата
конкурентност преку интензивно преструктуирање,
воведување софистициран информационен систем
и нова организациона структура. Со квалитетно
кредитно портфолио, стандардизирани процедури
за кредитно одлучување, управување со ризиците и
трошоците, подобрена структура на вработени
станува лидер во корпоративното управување.
Како пионер во банкарскиот сектор Стопанска
банка АД – Скопје стои зад првите станбени
кредити, првите кредитни картички, првиот e-banking сервис и од поскорешната историја првите
алтернативни канали за плаќање (телефонското
банкарство, плаќањата преку банкомат,
електронската трговија и тн.).
Денес, со повеќе од 1 милион клиенти физички
лица, со над 50% од активните компании во
Република Македонија како клиенти, може да се
каже дека Стопанска банка е Банка на секое
семејство и партнер на скоро секоја компанија во
земјата. Со надминувањето на активата од над 1
милијарда евра Банката е дел од групата на
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најголеми банки во регионот и најголема банка во
Република Македонија.

Историјат

Стопанска банка АД – Скопје е основана со
Решение на Второто вонредно заседание на
АСНОМ на 29 декември 1944 година под име
Македонска Стопанска Банка. Со нејзиното
основање поставени се темелите на банкарското
работење во Република Македонија и во годините
кои следат, скоро и да не постои позначаен објект,
инвестиционен или развоен проект кој не бил
подржан од Стопанска банка. Историјата на
Банката ја одбележуваат сеќавања за тоа како се
граделе хидроцентрали, инфраструктурни објекти,
фабрички хали, мостови и автопати, сеќавања за
тоа како растела и се развивала Република
Македонија а со неа растела и се развивала и
Стопанска банка.
Во сите години на развој и раст, Банката се
адаптираше на сите карактеристики на
општественото и економско уредување, почнувајќи
како банка на комунални банки, па здружена банка
организирана во филијали, до трансформацијата во
акционерско друштво во 1990 година. На
почетокот на новиот милениум, Стопанска банка
преку приватизацијата, станува дел од Групацијата
на Националната банка на Грција, една од
најголемите и најуспешни банкарски групации во
Европа. Како што и секојдневниот живот се состои
од предизвици, успеси и тешки моменти, така и

Банката во своите бројни години на традиција се
соочи со многу предизвици. На почетокот,
предизвикот да се изгради земјата разрушена од
војна, подоцна да се поддржи економскиот и
општествен развој а во новиот милениум Банката
се соочи со можеби најголемиот предизвик досега,
да се трансформира и преструктуира во модерна
финансиска институција организирана согласно
врвните меѓународни банкарски практики, и со тоа
да ја поддржи трансформацијата и развојот на
македонската економија.

Производ

Стопанска банка АД – Скопје на македонскиот
пазар е присутна со широка палета на производи
кои ги нуди на клиентите преку своите 65
експозитури. Во рамки на портфолиото производи
за население најатрактивни се платежните
картички (кредитни и дебитни), потрошувачките и
станбени кредити. Како поуспешни производи
тука се истакнуваат станбениот кредит (секој трет
станбен кредит е издаден токму од Стопанска
банка), SB&Vero Visa кредитната картичка која веќе
6 години постојано ги наградува клиентите со
редовен месечен попуст од секое купување,
депозитот 12/13 кој за орочен депозит на 12
месеци пресметува камата за 13 месеци, односно
1 месец камата е награда. Секако, тука се и Пчелка
детскиот депозит како и ОК отворениот кредит
кои со своите специфични услови се комплетно
прилагодени на потребите на клиентите.
Стопанска банка АД- Скопје е присутна со
своите производи и кај трговците партнери кои
нудат во своите продажни локации производи и
услуги од Банката – ПОС терминали за плаќање,
плаќање на рати со кредитни картички, купување
на кредит или картичка за кои се поднесува
барање кај самите трговци, продажба на станбени
и автомобилски кредити и сл. Со тоа производите
и услугите се приближуваат до клиентите и
значително се заштедува нивното слободно
време.
Во корпоративното кредитирање Банката
нуди широка понуда на кредитни производи за
поддршка како на тековното работење така и за
поддршка на нови инвестициони проекти. Банката
во рамки на своето делување историски гледано
стои зад поголемиот број инфраструктурни и
развојни проекти обезбедувајќи финансиски

производи прилагодени за секој проект
индивидуално. Во моментов, корпоративното
делување Банката го реализира преку своите
бизнис центри во Скопје, Струмица и Битола во
кои работат стручни лица подготвени на
клиентите покрај финансиски производи да им
понудат и совети за управување со финансиите и
развојот на солидни проекти.
Од производите наменети за правни лица тука
се секако и банкарските гаранции и акредитиви и
брокерските услуги.

банкомати, веб страницата, трговците партнери,
надворешни добавувачи, СМС, e-mail, телефон и сл.
што дополнително претставува предизвик за
брендот и неговата конзистентност.
Банката историски користи промотивни
активности кои во минатото повеќе се
ориентирани кон едукација на клиентите за

застапува во секојдневното работење. Заедичката
мисија на Банката и вработените е со понудата на
широка палета на иновативни производи и услуги
целосно ориентирани кон потребите на клиентот,
Стопанска банка се стреми да биде партнер од
доверба за своите коминтенти, поддржувајќи го
нивниот раст и задоволувајќи ги нивните потреби
на лесен и ефикасен начин, со цел да им
овозможи остварување на сопствениот
потенцијал и максимални животни постигнувања,
од ден во ден. Истовремено, СБ е посветена на
создавање економска вредност за своите
акционери, како и позитивно окружување кое ги
инспирира вработените на Банката
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Неодамнешен развој

Како дел од стратешката определба за развој на
нови и софистицирани банкарски производи
Стопанска банка во последните неколку години ја
продлабочи својата соработка со клиентите
нудејќи нови депозитни, кредитни производи,
платежни картички и целосно нова платформа со
алтернативни канали за користење на основните
банкарски услуги. Со каналите достапни под i-bank
брендот 24 часа на ден клиентите добија
максимална слобода да изберат кога, каде и како
ќе ги користат банкарските услуги (плаќање на
сметки, пренос на средства од сметка на сметка,
увид во состојба, промена на ПИН и сл.). i-bank
услугите се достапни преку:
• Телефонското банкарство преку 24 часа
контакт центарот (02) 3100 109
• Плаќање преку банкомат (на над 100 локации
во Република Македонија) со која било
платежна картичка издадена од Банката
• Преку е-banking сервисот кој постојано се
подобрува со нови можности (напредно
пребарување, девизни плаќања, исплата на
плати, предефинирани шаблони и тн.)
Сите производи кои се развиваат
произлегуваат од темелното познавање на
банкарскиот сектор, на потребите на клиентите и
нивните преференции, на современите
технологии и трендови. И во годините што
претстојат Банката подготвува бројни новитети.

Промоција

Во промоцијата
Стопанска банка АД –
Скопје почнува пред се
од својот корпоративен
идентитет како и
идентитетот на
брендовите кои ги гради
и развива. Поради
богатата традиција која
стои зад брендот на
Банката се посветува
посебно внимание на
конзистентност во
презентацијата и
промоцијата преку разновидните канали за
комуникација со клиентите и општата јавност.
Банката во своето работење интегрира различни
канали за комуникација – од своите филијали,

новите производи и услуги, градење на доверба и
сигурност во финансискиот партнер за во
последните години да се фокусира на
вредностите што го претставуваат имиџот на
Банката – семејство, успех, прогрес, современ
начин на живот.
Слоганот на Банката „на ваша страна“ е
резултат на ставот што менаџментот го вгради во
секојдневното работење на сите вработени на
Банката. Кога Банката стои на страната на
клиентот и се грижи за неговите потреби и
барања тоа е вистинска формула за успех.
Покрај класичниот начин за промоција, Банката
е присутна во општеството преку разновидни
општествено одговорни проекти со што се
обидува да даде придонес во развојот на
општеството, особено во сегментите што не се
доволно развиени – хуманитарни акции, поддршка
на културни и спортски настани, поддршка на
проекти наменети за полова и национална
еднаквост, деца, екологија, современа технологија,
јавни институции и сл. Овие проекти помагаат во
градење на одржливи
вредности за
општеството и ги
решаваат на долг рок
проблемите со кои
се соочува
заедницата во која
делува Банката.

Вредност на
трговската
марка

Како една од
постарите трговски
марки во Република
Македонија, Стопанска банка е име што согласно
истражувањата има 90% препознаеност.
Асоцијациите поврзани со брендот секако
произлегуваат од вредностите кои брендот ги

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

СТОПАНСКА БАНКА
Во првиот Управен одбор на Стопанска банка
формиран на 29.12.1944 за членови биле избрани
земјоделец, трговец, индустријалец и занаетчија.
Веднаш по земјотресот во Скопје, Банката ја
формираше единствената подвижна единица
(филијала) која им помагаше на граѓаните на
Скопје да повлекуваат и уплаќаат средства.
Поголемиот дел од менаџерската структура во
Банката е од понежниот пол.
Месечно се реализираат над 365.000 трансакции
со картичките од Стопанска банка во трговската
мрежа ширум светот.
Најстариот клиент на Стопанска банка АД –
Скопје, штотуку прослави 100 години додека
благодарение на детското штедење постојано
добиваме клиенти стари и по неколку денови.
Стопанска банка во раните 50ти години за
првпат воведе детско штедење на македонскиот
пазар и набрзо изгради препознатлив бренд со
детската песничка „Стопанската банка моја“.
Банката традиционално организираше ликовни
колонии во хотел Борик со цел да ја поттикне
локалната и регионалната ликовна уметност.
Благодарение на овие активности денес Банката
има импозантна колекција на ликовни дела од
македонски и регионални автори изложена во
просториите на Банката.

SUPERBRANDS

79

