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ISTORIC

Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) deschide o 

reprezentanta in Romania. care devine subsidiara in 
1997
RZB Austria preia Banca

Agricola

In timpul crizei financiare. Raiffeisen Bank obtine 35%  din 
profitul sistemului bancar din Romania

Raiffeisen Bank este a doua cea mai profitabila banca din 
Romania
– Raiffeisen Bank primeste titlul de “Cea mai buna banca din Romania” de la 4 dintre cele
mai prestigioase publicatii financiare

– Preluarea portofoliului de retail al Citibank Romania
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2014 – Raiffeisen Bank este cea mai profitabila banca din Romania pentru al treilea an

– Finalizeaza oferta Electrica, cea mai mare oferta publica initiala de pe piata
romaneasca de capital

2015 Devine partener principal al celor mai reputate festivaluri culturale din Romania: Festivalul
International George Enescu, TIFF, Festivalul International de Teatru Sibiu

2016 Lanseaza widget-ul inovator Smart Mobile, care permite verificarea soldurilor fara logare
in aplicatia de mobile banking

2017 20 de ani de Raiffeisen Bank pe piata din Romania



€7.376mil €474mil €100mil

total active venit operational profit net

CINE SUNTEM
Raiffeisen Bank este in topul celor mai mari 5 banci din Romania dupa total active si
ofera o gama larga de produse si servicii, de la cele traditional bancare pana la cele specifice

pietei de capital si managementului de portofoliu. 

Suntem parte a grupului Raiffeisen International Group A.G. (RBI), lideri pe piata de 

banking din Austria si Europa Centrala si de Est. 

Avem o cota de piata de 9%, atat in ceea ce priveste creditele, cat si depozitele clientilor si

suntem lideri pe piata locala de carduri de credit*.

*   solduri si numar de carduri in portofoliu

rezultate la finalul lui 2016



CLIENTI

2.0mil

5.600 93.400 1.993.000

284.000   1.092 15.147 140    478
utilizatori online-banking    ATM-uri             POS -uri MFM-uri Agentii

canale de distributie

corporatii                                        IMM-uri                              persoane fizice















Raiffeisen Bank sustine finantarea 

afacerii DVS

•Ce am facut? 

In perioada 2011-2016  Raiffeisen Bank a 

acordat peste 350 de milioane de euro 

IMM-urilor în cadrul iniţiativelor 

JEREMIE*

* JEREMIE ("Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") este acronimul 

utilizat in perioada 2007-2013 pentru instrumentele financiare pentru IMM finantate din 
fonduri structurale. In Romania, initiativa JEREMIE este administrata de către Fondul 
European de Investitii si este sustinuta prin Programul Operational Sectorial “Cresterea 

Competitivitătii Economice”

Raiffeisen Bank deţine cea mai mare cotă de piaţă pe acest tip 

de finanţare IMM, peste 50% din totalul volumelor acordate 

de către toate băncile din România, prin aceste programe.



Raiffeisen Bank sustine finantarea 

afacerii DVS

• Ce facem? 

Raiffeisen Bank a incheiat un alt parteneriat cu FEI, pe baza 

programului COSME destinat sustinerii IMM-urilor romanesti.

Raiffeisen Bank este prima banca din Romania care a semnat un 

acord de garantare „Initiativa pentru IMM” cu Fondul 

European de Investitii



COSME



COSME



INITIATIVA IMM





•Suma creditului

•Scopul solicitarii

•Domeniul de activitate

Nevoia ta, 
corelata cu 
strategia de 
dezvoltare

•Creditele in sold 
comparate cu cifra de 
afaceri;

•Angajamentul total de 
plata comparat cu profitul
din exploatare

Gradul de 
indatorare/   

capacitatea
de 

rambursare




