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ProCredit Bank Moldova face parte din grupul internaţional ProCredit, care îşi desfăşoară activitatea în 21 de 
ţări din Europa de Est, America Latină şi Africa. Grupul este condus de compania-mamă ProCredit Holding, 
cu sediul în oraşul Frankfurt. Acţionarii băncii sunt nişte instituţii stabile şi puternic dezvoltate, care îşi au se-
diul exclusiv în Germania şi Olanda. Activităţile grupului sunt dirijate în conformitate cu misiunea şi conceptul 
de business al grupului ProCredit.

Poziţia ProCredit Bank, în calitatea sa de bancă-partener pentru susţinerea întreprinderilor mici, se bazează 
pe calitatea excelentă şi serviciile de o eficienţă înaltă, care corespund aşteptărilor clienţilor noştri, inclusiv 
serviciile de finanţare, de management al lichidităţilor, serviciile de salarizare, internet banking, plăţi interne 
şi internaţionale. Investind timp pentru a înţelege clienţii noştri din categoria întreprinderi mici şi mijlocii şi 
prestând servicii bancare, care sunt adaptate necesităţilor lor, noi ne propunem să jucăm un rol aparte în 
dezvoltarea întreprinderilor clienţilor noştri. De asemenea, noi explicăm cu mare grijă clienţilor noştri servici-
ile disponibile într-un mod transparent şi clar. Consultanţii clienţi business se află în centrul abordării noastre 
individuale, care se bazează pe stabilirea unei relaţii de încredere cu fiecare client pe termen lung.

Tindem să devenim o bancă, pe care o vor alege persoanele fizice ce îşi doresc siguranţă şi securitate în 
operaţiunile lor bancare. Noi le oferim facilităţi de economisire a banilor şi alte servicii bancare. Economiile 
sunt la fel de importante pentru oamenii obişnuiţi, precum sunt creditele pentru întreprinderi, dar ei îşi vor 
depune economiile doar la o bancă în care au încredere. În afară de promovarea culturii economisirilor, noi 
susţinem persoanele fizice în dezvoltarea bunurilor deţinute de familia lor. Oferim servicii bancare simple, 
sigure şi transparente clienţilor şi ne străduim ca ei să beneficieze exact de ceea ce le-am promis.

În anul 2013 noi ne propunem să consolidăm în continuare poziţia noastră drept o instituţie de încredere, 
susţinând clienţii noştri pentru ca ei, la rândul lor, să-şi dezvolte afacerile, oferind depozite simple şi sigure 
persoanelor fizice. Credem că iniţiativele noastre curente de încurajare a oamenilor pentru a economisi 
le vor ajuta să facă o diferenţă semnificativă şi de durată în viaţa lor. În acelaşi timp noi vom continua să 
susţinem dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, concentrându-ne pe finanţarea întreprinderilor agricole, 
care formează cel mai mare sector economic al Republicii Moldova. Suntem convinşi de faptul, că există 
un potenţial considerabil de dezvoltare a afacerilor în Republica Moldova şi de faptul că întreprinzătorii 
apreciază o relaţie cu banca pe termen lung, care i-ar putea ajuta să prospere.

Fiind o instituţie responsabilă faţă de mediul înconjurător, ProCredit Bank oferă credite “ecologice”, care sunt 
acordate în primul rând clienţilor business ce îşi doresc să investească în tehnologii de eficienţă energetică. 
În 2013 planificăm, de asemenea, să lansăm credite pentru dezvoltarea eficienţei energetice pentru per-
soanele fizice, ce-şi doresc îmbunătăţirea standardelor de trai.

Banca va continua să acorde servicii eficiente şi de înaltă calitate clienţilor săi prin intermediul angajaţilor săi 
dedicaţi. În consecinţă, ca şi în anii precedenţi, noi vom investi foarte mult în dezvoltarea atât a competenţelor 
profesionale, cât şi a calităţilor personale ale angajaţilor noştri


