Brusel, Budapešť, Bratislava – 26. novembra 2020 – 18:00 SEČ

Akcionár ČSOB Banky, belgická KBC, získala všetky povolenia
regulátorov a stáva sa vlastníkom OTP Banky Slovensko
Belgická KBC Bank N.V, ktorá na Slovensku pôsobí aj prostredníctvom dcérskej
spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. (ďalej ČSOB Banka) sa dnešným
dňom stáva majoritným, 99,44-% akcionárom OTP Banky Slovensko, a.s. Skupina
získala súhlasné stanoviská zo strany Národnej banky Slovenska (NBS), Národnej
banky Belgicka (NBB), Európskej centrálnej banky (ECB) aj Protimonopolného úradu
SR (PMÚ SR), ktoré boli nevyhnutné pre uzatvorenie celej transakcie. Dohodu o nej
uzatvorili KBC Group a maďarská skupina OTP Bank 17. februára 2020.
Transakcia má iba minimálny dopad (0,2%) na kapitálovú primeranosť KBC pri
zachovaní ukazovateľa CET1 na úrovni vysoko prevyšujúcej stanovené regulátorne
požiadavky. K záveru 3. kvartálu 2020 dosahoval tento ukazovateľ úroveň 16,6%.
KBC Bank N.V. sa tak ponovom stáva materskou spoločnosťou OTP Banky Slovensko (zostávajúci, 0,56-%
podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov). ČSOB Banka a OTP Banka Slovensko budú na trhu pôsobiť
najskôr ako dve sesterské banky, ďalším logickým krokom bude právne a prevádzkové zlúčenie do ČSOB
Banky, čím sa posilní súčasná pozícia ČSOB Banky ako trhovej štvorky s 12,6-% podielom na trhu.
OTP Banka Slovensko si bude aj naďalej, s plnou podporou ČSOB, plniť všetky svoje záväzky na bankovom
trhu a poskytovať profesionálny servis najvyššej kvality všetkým svojim klientom. Od klientov OTP Banky si
transakcia nebude vyžadovať žiadne aktívne kroky. Prioritou počas celého procesu zlučovania bude
zabezpečenie plynulého prechodu pre klientov a zamestnancov OTP Banky Slovensko pod novú značku, preto
zostane obchodné meno OTP Banky Slovensko zachované až do právneho zlúčenia oboch bánk.
Klienti OTP Banky Slovensko pritom môžu už teraz začať využívať viaceré benefity, ktoré im táto zmena
prináša. V najbližších týždňoch im bude aktivovaná možnosť bezplatných výberov hotovosti z bankomatov
ČSOB, a to v neobmedzenom počte. Vďaka tomu budú mať k dispozícii tretiu najväčšiu bankomatovú sieť na
Slovensku. Zvýhodnené budú mať tiež výbery hotovosti z bankomatov skupiny KBC v Maďarsku, Česku,
Belgicku a Bulharsku, iba za 20 centov. Klienti OTP Banky Slovensko si môžu zriadiť bežný účet s balíkom
služieb Pohoda za zvýhodnených podmienok. Vďaka tomu získajú prehľad o produktoch ČSOB ako aj možnosť
vyskúšať jednu z najlepšie hodnotených bankových aplikácii na trhu ČSOB SmartBanking. O zvýhodnených
ponukách produktov ČSOB sa klienti OTP Banky môžu informovať na kontaktných miestach ČSOB už dnes.
O aktivácii benefitov, vrátane bezplatných výberov hotovosti z bankomatov budeme klientov OTP Banky vždy
informovať.
Johan Thijs, generálny riaditeľ KBC Group: “Akvizícia OTP Banky Slovensko zvyšuje náš podiel na
slovenskom trhu, na ktorom prostredníctvom ČSOB pôsobíme už od roku 2002. Posilňujeme našu vizibilitu na
tak vysoko konkurenčnom trhu, akým ten slovenský nepochybne je a zároveň nám to poskytuje priestor pre
ešte efektívnejšie fungovanie, a to aj vďaka tzv. úsporám z rozsahu. Táto akvizícia je plne v súlade s našou
stratégiou, a tou je byť pre zákazníka, či už z retailu, segmentu malých a stredných podnikateľov alebo firiem,
referenčnou skupinou v oblasti bankopoistenia na všetkých našich kľúčových trhoch, medzi ktoré patrí aj
Slovensko. Získavame vďaka tomu príležitosť ponúkať naše finančné riešenia ešte širšej skupina klientov. Som
presvedčený o tom, že sú to práve klienti, ktorí budú výrazne profitovať z budúceho zlúčenia ČSOB a OTP
Banky Slovensko, keďže získajú prístup k vysoko kvalitným, moderným a inovatívnym finančným službám, ako
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aj produktom, ktoré sú postavené na digitálnych technológiách a súčasne s tým aj na osobnom a
profesionálnom prístupe.“
Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB: “Akvizícia predstavuje pre ČSOB
významný míľnik a som rád, že po viac ako desiatich rokoch od akvizície ISTROBANKY, naše rady rozširujeme
o desiatky tisíc nových klientov a stovky našich nových kolegov. Zlúčenie s OTP Bankou Slovensko ešte viac
posilní náš bankopoistný model a zvýši cross sell potenciál v rámci produktového portfólia všetkých entít ČSOB
vrátane poistenia, lízingu alebo fondov. Aj touto cestou chcem privítať medzi nami všetkých klientov a
zamestnancov OTP Banky Slovensko, ktorú naďalej povedie jej doterajšia generálna riaditeľka Zita Zemková.
Jej dlhoročné skúsenosti, znalosť trhu a manažérske skúsenosti budú mimoriadne cenné pre zabezpečenie
kontinuity a úspešné zlúčenie oboch bánk do jednej novej, dynamickej spoločnosti pripravenej čeliť výzvam,
pred ktorými sektor stojí.“
Sándor Csányi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Bank: „Náš vstup na slovenský trh si
budeme vždy pamätať, keďže to bol prvý krok na ceste k tomu, aby sme sa stali regionálnou bankovou
skupinou pôsobiacou vo viac ako desiatke krajín. Chcel by som sa poďakovať manažmentu a kolegom z OTP
Banky Slovensko za ich profesionálny a oddaný prístup k práci počas takmer dvoch dekád. Počas nich sa naša
dcérska banka stala stabilným bankovým hráčom na trhu, poskytujúcim vysokú kvalitu finančných služieb a
produktov. Som si istý, že zlúčenie s ČSOB poskytne zákazníkom OTP Banky Slovensko prístup k ešte širšej
pobočkovej sieti, širšiu ponuku služieb a podporu veľkého bankového hráča. Po úspešnom uzatvorení
transakcie, v súlade s našou stratégiou, sa budeme ďalej zameriavať na možné akvizičné ciele v regióne,
primárne v rámci krajín, v ktorých už pôsobíme.“
O OTP Banke Slovensko:
OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako univerzálna banka poskytujúca bankové produkty a služby
jednotlivcom a právnickým osobám. Od 4. apríla 2002 je najväčšia maďarská banka OTP Bank Plc. jej majoritným
akcionárom. Trhový podiel OTP Banky Slovensko z hľadiska celkových aktív predstavuje 1,69%. Banka v súčasnosti
prevádzkuje 58 pobočiek na celom území Slovenska a má približne 176 000 retailových a 14 400 firemných a SME klientov.

O pôsobení KBC na slovenskom trhu:
Belgická KBC Bank NV je materskou spoločnosťou a jediným akcionárom Československej obchodnej banky, a.s. (ČSOB).
ČSOB patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu s viac ako 50-ročnou históriou. Ako
univerzálna banka poskytuje služby pre všetky segmenty klientov – od retailových klientov cez mikro, malých a stredných
podnikateľov po korporátne firmy a klientov privátneho bankovníctva.
Banka je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, do ktorej patrí tiež ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB
Leasing, KBC Asset Management, ČSOB Advisory, ČSOB Real a ČSOB nadácia.

Akvizíciou OTP Banky Slovensko sa zvyšuje podiel ČSOB Banky v segmente retailového bankovníctva:



z 12,9% na 14,8% v úveroch na bývanie
z 4.7% na 8,2% pri spotrebných úveroch
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