ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БАНКАТА

Декември 2006 г.

Снимка д-р Токуда

“Хората са родени с равното право на живот и здраве.”
д-р Торао Токуда
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УЧРЕДЯВАНЕ И КАПИТАЛ
“Токуда Банк” АД е учредена на 27 декември 1994 год. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон.
“Токуда Банк” АД има пълен лиценз, който и позволява да извършва в страната и чужбина всички сделки по чл.1, ал.1 от Закона за
банките. Дейността на банката е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и полученият пълен лиценз от БНБ.
Мажоритарен собственик на банката е International Hostptal Service Co., Osaka, Japan, притежаващ 94 на сто от уставния капитал на
банката.
Акционерният капитал на Банката е разпределен в безналични поименни акции, като всяка дава правото на един глас в Общото
събрание на акционерите. Общата стойност на емитирания капитал е 45’000’000 лева, състоящ се от 4’500’000 броя акции, всяка с
номинал от 10 лева.
ПРИНАДЛЕЖНОСТ
“Токуда Банк” АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Japan, чийто основател и собственик е д-р Торао
Токуда. Д-р Торао Токуда е бил четири мандата член на Долната камара на Японския парламент. В настоящия момент е заменен там от
своя син – г-н Такеши Токуда. Д-р Торао Токуда е едноличен собственик на International Hospital Service Co., Tokushukai Medical
Corporation, фондация Tokushukai Scholarship, “Токушукай – София” ЕООД и др.
Tokushukai Medical Corporation е най-голямата верига от медицински институции с частна собственост в света. В нея влизат над 280
медицински заведения, в това число над 60 болници с повече от 300 легла, 67 клиники, 21 амбулатории, 22 хосписа и 91 институции за
социално подпомагане. В тях работят над 18’000 служители, от които около 8’500 лекари и медицински сестри.
ОРГАНИЗЦИОННА СТРУКТУРА НА БАНКАТА
“Токуда банк” АД има двустепенна форма на управление, състояща се от Надзорен и Управителен съвет.
Надзорен съвет:
- Г-н Сатору Накагами – Председател;
- “Интернешънъл Хоспитал Сървис Ко”- представлявано от г-н Румен Славейков Сербезов;
- “Токушукай –София” ЕООД –представлявано от г-н Любомир Петров Дачев и г-н Валентин Кръстев Станков, заедно и поотделно, с
право на един глас.
Управителен съвет:
- г-н Стоян Пейков Стоянов, Председател на Управителния съвет и прокурист;
- г-жа Йонка Николова Кинова, член на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- г-н Пламен Иванов Петров, член на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- г-н Любомир Стоянчов Манолов, член на Управителния съвет и изпълнителен директор;
- г-н Станимир Боянов Михайлов, член на Управителния съвет и прокурист.
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МИСИЯ И ЦЕЛИ НА БАНКАТА
Мисията на банката е:
- ние сме малка, но качествена финансова институция;
- ние се стремим към непрекъснато повишаване качеството на обслужване на своите клиентите;
- ние предлагаме на нашите клиенти, тези услуги от които те се нуждаят;
- ние осигуряваме конфиденциалност и защита интересите на клиентите на банката при тяхното обслужване.
Девизът на банката е:
“Ние гарантираме – качество, конфиденциалност, коректност”
Целите на банката отразяват пътищата за достигане на нейната мисия, посредством:
- изграждане на финансово стабилна и просперираща институция на българския банков пазар;
- увеличаване броя и качеството на предлаганите услуги;
- увеличаване броя на обслужваните от банката клиенти;
- повишаване ефективността от дейността й;
- развитие на офисната мрежа, териториално и в посока на виртуалното банкиране;
- понататъшно ускоряване развитието и усъвършенстване на използваните информационни технологии.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНКАТА
Токуда банк АД има следните стратегически приоритети за развитие:
- създаване на висок потенциал на ръст чрез продължаване на регионаланата експанзия, увеличаване на пазарния дял в областта на
обслужването на корпоративни клиенти, ипотечното кредитиране, картовите и депозитни продукти;
- създаване на условия за обслужване на медицинския сектор чрез продукти и услуги ,съответстващи на неговите нужди;
- развитие на нови направления и технологии в дейността на банката;
- диверсификация на продуктовия портфейл на банката, клиентската база и спектъра от услуги за корпоративни и частни клиенти.
ОФИСНА МРЕЖА
Банката има разкрити 13 офиса и 9 изнесени работни места (ИРМ).
Офисите и ИРМ на банката са в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Кюстендил, Добрич, Благоевград, Бургас, Плевен, Смолян,
Дупница, Разлог, Разград, Гоце Делчев и Генерал Тошево.
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ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
На своите клиенти банката предлага:
Комплексно индивидуално обслужване на клиенти, с конкретно договаряне на параметрите;
Откриване и обслужване на сметки в лева или валута;
Интернет банкиране;
Касови операции;
Валутни операции;
Депозитни операции;
Разплащания в реално време, в страната и чужбина;
Картови услуги;
Обществен трезор;
Обслужване на документарни операции - банкови гаранции, акредитиви, чекове и др.;
Кредитни операции (инвестиционни и оборотни кредити, кредитни линии, револвиращи кредити, сконтови и акцептни кредити,
банкови гаранции):
корпоративни кредити;
кредити за малки и средни предприятия;
кредити за земеделски производители – по програма САПАРД и по фонд “Земеделие”;
кредити по програма “Токуда Медика”;
ипотечни кредити;
потребителски кредити.
Инкасови услуги;
Инвестиционно посредничество;
Операции с ЦК;
Консултански услуги при реализирането на национални и международни проекти;
Проекти за публично-частно партниране с общините:
Основен финансов инструмент;
Съвместни проекти между частен бизнес и общини-инфраструктура и други;
Помощ при разработване и изпълнение на Оперативни програми – Транспорт, Околна среда, Регионално развитие,
Трансгранично сътрудничество, Инфраструктурни проекти и др.;
Дългосрочни стратегически програми за периода 2007-2015 г.;
Подготовка на меморандуми и проекти в рамките на структурни и други фондове от ЕС и тяхното банково обслужване;
Гаранционни фондове;
Национална селска мрежа – с бюджет 5 млрд. Евро.
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КОНТАКТИ
Централно управление

Варна
ул."Бузлуджа" №7/9
тел.: (052) 601 787
varna.office@tcebank.com

София
ул."6-ти септември" №1
тел: (02) 937 00 30
headoffice@tcebank.com

Варна
"Шейново", ул."Шейново" № 2
тел.: (052) 600 277
e-mail: sheinovo.office@tcebank.com

Офиси и ИРМ

Пловдив
ул. "Иван Вазов" №25
тел.: (032) 631 414
plovdiv.office@tcebank.com

София
ул."Граф Игнатиев" №3
тел: (02) 932 91 25
sofia.office@tcebank.com
София
бул."Цар Освободител" №33
тел.: (02) 946 19 89
levski.office@tcebank.com
София
Студентски град, хотел “Витоша”
тел.: (02) 962 52 52
sg.office@tcebank.com
София
ул.”Триадица” №6
тел: (02) 981 08 52
triadica.office@tcebank.com
София
бул. “Христо Ботев” № 48
тел: (02) 980 29 72
botev.office@tcebank.com
София
бул. “Цар Борис III” № 41
тел: (02) 951 63 73
boris.office@tcebank.com

Русе
ул."Александровска" №94
тел.: (082) 824 596
russe.office@tcebank.com

Ген.Тошево
ул. "3-ти март" № 25
бл. Добруджа, вх.А
тел./факс: (05731) 39 87
gtoshevo.office@tcebank.com
Плевен
ул."Цар Симеон" № 18
тел.: (064) 838 147
pleven.office@tcebank.com
Благоевград
кв."Грамада", "Пиринснаб" АД
тел.: (073) 880 544
gramada.office@tcebank.com
Благоевград
ул. “Христо Татарчев” №17
тел.: (073) 884 577
blagoevgrad.office@tcebank.com

Разград
бул. “Априлско въстание” №25
тел. (084) 621 273
razgrad.office@tcebank.com

Разлог
пл."Преображение" №1
тел.: (0747) 80 024
razlog.office@tcebank.com

Кюстендил
ул."Цар Освободител" №168
тел.: (078) 55 11 50
kustendil.office@tcebank.com

Бургас
ул."Константин Фотинов" №1
тел.: (056) 843 437
burgas.office@tcebank.com

Дупница
пл."Свобода" №1
тел.: (0701) 51 085;
dupnica.office@tcebank.com

Смолян
бул."България" №90
тел.: (0301) 69 822
smolyan.office@tcebank.com

Добрич
ул. “Д-р Иван Пенаков” № 15-А
бл.Добруджа, вх.А
тел.: (058) 600 435
dobrich.office@tcebank.com

Гоце Делчев
ул."Михаил Антонов" №1
тел.: (0751) 60 531
g.delchev.office@tcebank.com
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