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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

ПРОКРЕДИТ БАНКА СО НОВА ФИЛИЈАЛА ВО ВЕЛЕС

ЕКОНОМИЈА

ПОДДРШКАТА НА МАЛИТЕ 
БИЗНИСИ СОЗДАВА НОВИ 

РАБОТНИ МЕСТА

Минатата недела Про   -
Кредит Банка и офи-
цијално ја отвори но  -

вата Филијала во Велес, ло ци-
рана во центарот на градот, 
близу Градскиот плоштад, ос-
нована за да ги услужи фи-
зичките лица и претприја ти-
јата во овој град и регионот, 
со цел да создаде поблиска и 
долготрајна соработка.

На отворањето присуству-
ваа и Ралф А. Брет, герман-
скиот амбасадор во Маке до-
нија, Арлинда Идризи, совет-
ник за финансиски прашања 
во Амбасадата на Кралството 
Холандија во Македонија, 
Крис тијан Литке Вестман, ди-
ректор на канцеларијата на 
KFW во Скопје, Аце Коцевски, 
градоначалник на Велес и 
други гости. 

Изразувајќи верба дека но -
вата филијала ќе биде силна 
поддршка за развојот на биз-
нисите во регионот, амба са-
дорот Брет изјави дека овој 
чекор е доказ за македонско 
германската деловна сора-
ботка и дека помошта на ма-
лите бизниси мора да нè по-
врзува. 

"Секаде во светот малите 
бизниси создаваат нови ра-
ботни места и за нив е осо-
бено важно да имаат пристап 
до евтини и поволни кре ди-
ти. Затоа, со задоволство твр-
дам дека и ПроКредит Банка 
има свој удел во трендот на 
намалување на каматните 
стапки во Македонија", потен-
цираше амбасадорот Брет на 
отворањето на Филијалата. 

рани за тековни и за штедни 
сметки, орочени штедни вло-
гови, дебитни и кредитни 
кар тички, опслужува повеќе 
од 50 жиро-сметки на правни 
лица, кои ги избраа повол-
ните и флексибилни услови 
за кредити и платен промет 
на ПроКредит Банка. Целос-

Во најновата Филијала на 
ПроКредит Банка сите заин-
тересирани можат да отво-
рат тековни и жиро-сметки, 
штедни сметки, орочени штед-
ни сметки, Маестро и Виза 
Електрон картички, Виза Кла-
сик, Мастеркард и Дајнерс 
кредитни картички, извршу-

вање платежни операции и 
менувачко работење. Прове-
рената технологија, кредит-
ните продукти, брзата, флек-
си билна и небирократска про -
цедура, како и поволните ус-
лови овозможија ПроКредит 
Банка да биде првиот избор 
на оваа целна група, броејќи 
генерално повеќе од 50.000 
задоволни клиенти. Младиот  
и мотивиран тим на ПроКре-
дит Банка, составен од 14 
динамични луѓе, нагласува 
дека Филијалата е посветена 
на јавноста, служејќи и сове-
тувајќи ја со максимална по-
светеност. 

Инаку, ПроКредит Банка е 
развојно ориентирана банка, 
нудејќи им одлична услуга 
на клиентите и широк спек-
тар банкарски производи. Фо-

кусирана е кон кредитирање 
на микро, мали и средни 
претпријатија, затоа што е 
убедена дека овие претпри-
јатија создаваат најголем број 
работни места, кои прет ста-
вуваат витален придонес кон 
економијата. Од почетокот на 
операциите до денес ПроКре-
дит Банка исплатила 128 ми-
лиони евра на 31.000 при-
ватни фирми.

Вклучувајќи го Велес, мре-
жата на ПроКредит Банка 
достигна 18 филијали, 8 во 
главниот град и 10 во другите 
градови на Република Ма-
кедонија: Куманово, Тетово, 
Гостивар, Струга, Охрид, Би-
тола, Струмица и Штип. 

ПроКредит Банка е член 
на најголемата меѓународна 
група составена од 19 фи нан-
сиски институции низ цел 
свет, делејќи заедничка кор-
поративна мисија.

По само едномесечно ра-
ботење во Филијалата се от-
ворени повеќе од 500 сметки 
на физички лица, заинте реси-

ната депозитна основа дос-
тигнува 109.000 евра и Фили-
јалата одобри 100 бизнис кре  ди-
ти во износ од 200.000 ев ра.


