БАНК ЛЬВІВ

Про БАНК
ПАТ АКБ “Львів” успішно працює на ринку банківських
послуг України протягом 24-х років. За період тривалої
діяльності установи, Банк зумів налагодити співпрацю з
великим переліком приватних та корпоративних клієнтів, та
зарекомендував себе як їхній надійний фінансовий партнер.
Головний офіс Банку знаходиться в місті Львів, що
насамперед є запорукою швидкості прийняття управлінських
рішень та максимальної лояльності до Вас.
Інвесторами банку є група ісландських компаній.
ПАТ АКБ “Львів” забезпечує комплексне обслуговування
клієнтів та надає усі можливі банківські послуги.

Мережа
відділень
Банку
налічує 24 відділення. Банк Львів
найяскравіше представлений у
Львові та Львівській області, а
також має відкритті відділення у
майже усіх обласних центрах
західної України та у м. Київ.

Програма енергозбереження

Старт програми

• 2006 рік

Цільова аудиторія

• Юридичні особи, включаючи ОСББ;
• Населення.

Переваги від
участі в програмі

• Пільгові умови фінансування;
• Лояльні вимоги до забезпечення по кредиту;
• Пом'якшений підхід до фінансового стану
позичальника враховуючи майбутню економію від
енергоефективних заходів.

Результат для
населення

• близько 2 000 кредитів, на суму більше 24 млн. грн.

Результат для
юридичних осіб

• більше 40 млн. грн.

Основні партнери
програми

• NEFCO, USAID, IFC, Львівська ОДА, Львівська міська рада,
Івано-Франківська міська рада, Львівська ТорговоПромислова палата, АгроЛьвів та інші.

Співпраця з Банку з NEFCO
Початок співпраці – 2007;
3 млн. ЄВРО +
Грант на рекламу.

2 млн. ЄВРО

Загальний розмір
спільної програми
енергозбереження
5 млн. ЄВРО
Акціонери Банку Львів

КРЕДИТНИЙ
ПРОДУКТ

Співпраця з Банку з USAID
Початок співпраці – вересень 2013
Технічне допомога

Ресурси Банку
Додатковий
інструмент для
фінансування
енергоефективних
заходів

Лояльний підхід
до оцінки застави
по кредиту та
фінансового стану
позичальника!

Співпраця з Банку з Львівською ОДА
Компенсація 15 % річних на
типові енергозберігаючі заходи;
Компенсація 20% річних на
альтернативні до газу джерела
енергії.

Початок співпраці: 2006 рік;
Сума компенсацій за весь період:
склала май 3 400 000 грн.

ЛОДА
Компенсація

ПРИВАТНІ КЛІЄНТИ

Кредит

Пільговий кредит ( від
0* до 10 % річних);
Забезпечення товарами,
що купується **;
Економія на оплаті
комунальних платежів;
Підвищення комфорту
проживання;
Капіталізація вартості
нерухомості.
 Окупність інвестицій від
3-ох до 5-ти років.

*За умови додаткового відшкодування Дрогобицькою МР, Городоцькою чи Самбірською РДА;
** При умові отримання кредиту на суму до 30 000,00 грн.

Банк Львів і ОСББ

Основні труднощі при фінансуванні ОСББ
Відсутність
забезпечення

Технічна підтримка міжнародних організацій.

Кошти для
погашення кредиту

Внески членів ОСББ;
За рахунок економії після реалізація ЕЗЗ.

Опір членів ОСББ

Роз'яснювальна робота керівника ОСББ;
Представники Банку на зборах ОСББ;
Консультанти IFC.

Законодавство

Відсутність держ.
підтримки

- Хитка законодавча база щодо діяльності ОСББ;
- Невідповідність нормативів НБУ для кредитів ОСББ.
На етапі розробки: компенсація частини основної
суми кредиту з боку ЛМР; компенсація частини
відсоткової ставки з боку ЛОДА.

Дякую за увагу!
ПАТ АКБ “Львів”
вул. Сербська,1 м. Львів
www.banklviv.com
Гаряча лінія
0 800 50 58 48
безкоштовно зі стаціонарних телефонів

