
Intesa Sanpaolo Bank România se alătură rețelei de membri ai  Alianței bancară internațională IBOS 

 

Asociația IBOS (IBOS), o rețea bancară internațională, este încântată să își anunțe cel mai nou membru, 

Intesa Sanpaolo Bank România. 

 

Alăturarea Intesa Sanpaolo Bank România îmbogățește acoperirea geografică puternică a IBOS în Europa 

și oferă cunoștințe locale de specialitate pentru a ajuta afacerile să prospere în România, generând 

oportunități globale captivante pentru toate băncile membre IBOS. 

Fiind o alianță internațională formată din unele dintre cele mai mari bănci din lume, IBOS permite 

membrilor săi să ofere servicii bancare locale pe tot globul. Prin urmare, acest lucru permite întreprinderilor 

să opereze în mai multe jurisdicții în care ele însele nu sunt prezente. 

Drept urmare, IBOS ajută clienții să funcționeze eficient, să evite riscurile cursului de schimb și să 

eficientizeze gestionarea numerarului în mai multe jurisdicții prin portalul său online inovator, centrat pe 

deschiderea de conturi pentru noii clienți corporativi ai membrilor săi, făcând IBOS accesibil și deschis 

pentru afaceri 24/7. Platforma online avansată a rețelei pentru băncile membre este un instrument eficient 

care a schimbat cu siguranță modul în care funcționează piața. 

Directorul general al IBOS, Manoj Mistry, a mentionat: „Suntem încântați să salutăm Intesa Sanpaolo Bank 

România ca cel mai nou membru al nostru IBOS. Acest lucru va extinde fondul de cunoștințe al rețelei 

IBOS, permițând membrilor să dezvolte o cooperare fructuoasă de care vor beneficia toate băncile membre 

și clienții lor corporate.” 

Vlad Ponta, Șef al Diviziei Corporate și IMM-uri și Director General Adjunct al Intesa Sanpaolo Bank 

România, a adăugat: „Aderarea la alianța IBOS este o decizie strategică a Băncii, cu un impact mare și 

pentru România, care confirmă aspirația Băncii și a țării de a continuă să dezvolte și să consolideze 

atractivitatea ofertelor sale pentru companiile din întreaga lume. Deși beneficiem deja de apartenența la unul 

dintre cele mai solide grupuri bancare europene, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu celelalte bănci 

member, pentru a oferi beneficii suplimentare clienților noștri corporate prin avantajele de a face parte din 

rețeaua IBOS.” 

Pe tot parcursul anului 2023, rețeaua IBOS va continua să crească și este motivată să-și extindă alianța 

internațională pe tot globul. Prin IBOS, afacerile corporative globale pot funcționa la nivel local. 

 

Despre Asociația IBO 

De la lansarea sa în 1994, IBOS s-a dezvoltat într-o alianță globală bancară și de gestionare a numerarului, 

băncile sale membre oferind acum acoperire geografică clienților din întreaga lume, după cum urmează: 

Silicon Valley Bank (SUA), CIC – Crédit Mutuel (Franța), Intesa Grupul Sanpaolo (Italia, Slovenia, Croația 

și Germania), Bank of Ireland, KBC (Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Ungaria, Slovacia), 

NatWest (Marea Britanie), Nykredit (Danemarca), Royal Bank of Canada (Canada), Santander Group 

(Marea Britanie, Spania, Portugalia, Polonia, Brazilia, Columbia, Peru, Uruguay, Chile și Mexic), UniCredit 

Group (Austria, Germania, Italia, România și Rusia) și PNC Bank (SUA). 

 



Despre Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo Bank România este subsidiara Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai importante grupuri 

bancare din Europa, cu un angajament semnificativ ESG, o poziție de clasă mondială în impactul social și 

un accent puternic pe climă. 

Intesa Sanpaolo are o prezență internațională strategică, cu peste 950 de sucursale și 7,1 milioane de clienți, 

cuprinzând filiale care își desfășoară activitatea în domeniul bancar comercial în 12 țări din Europa Centrală 

de Est și zonele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord și o rețea internațională de specialiști în sprijinul 

clienților corporativi din 25 de țări. țări, în special în Orientul Mijlociu și Africa de Nord și în acele zone în 

care companiile italiene sunt cele mai active. 


