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banking становлять приблизно 1–2% 
від усіх домогосподарств, тобто 150–
250 тис. з 14,5 млн сімей, а клієнти 
premium (аffluent) — приблизно 5–6%, 
тобто близько 1 млн сімей», — підраху-
вав Антон Тютюн.

За словами Вікторії Півнєвої, ос-
новними каналами залучення нових 
клієнтів, як і раніше, залишаються ре-
комендації наявних клієнтів, активна 
робота менеджерів і внутрішньобан-
ківська синергія бізнес-підрозділів. 
Минулого року банки почали звертати 
більше уваги на корпоративний сег-
мент: власники і топменеджери ком-
паній, які обслуговуються в банку, по-
чинають розглядати його як основний 
і переводять до нього всі свої особисті 
кошти і финансові потоки.

ПРОБЛЕМА СЕГМЕНТАЦІЇ
У 2019 році провідні гравці класично-
го ринку private banking, такі як UBS, 
Credit Suisse або Citigroup, підвищува-
ли поріг входу для заможних клієнтів. 
Якщо раніше на преміальне обслугову-
вання могли розраховувати клієнти з 
активами від $5 млн, то тепер — щонай-
менше $25 млн. У такій ситуації укра-
їнські банки отримали більше можли-
востей конкурувати за клієнтів VHNW. 
Проте вони вважають за краще розви-
вати менш витратний і більш масовий 
сегмент VIP- та premium banking, до 
якого належать клієнти affluent зі стат-
ками від $100 тис. до $1 млн.

Для збільшення клієнтської бази 
банки продовжують сегментувати 
клієнтів залежно від суми коштів на 
рахунку. Отримати обслуговування 
з елементами преміального сервісу 
можуть українці, які розмістили на 
рахунках від 250–300 тис. грн. Напри-
клад, в ПУМБ для отримання премі-
ального сервісу достатньо депозиту на 
суму від 300 тис. грн в еквіваленті або 
оформлення пакету Black Platinum. 
Поріг входу для VIP-клієнтів істотно 
вищий — це депозит від 2,5 млн грн 

в еквіваленті або преміальний пакет 
Premiere. «Так банки дають клієнтам 
змогу ознайомитися з продуктами, 
які раніше були їм недоступні», — по-
яснює Ольга Соляник. До того ж це 
робиться з розрахунком на подальшу 
проактивну поведінку клієнтів.

Керівниця напряму рremium 
banking банку «Південний» Вікторія 
Луговська пояснює, що у багатьох бан-
ках навіть у рамках рrivate banking 
відсутні такі сервіси, як управління 
активами. А щоб отримати статус 
преміум-клієнта, достатньо відкрити 
депозит і мати залишки на поточних 
рахунках.

Утім, політика поділу клієнтів ви-
ходячи з розміру активів поступово 
змінюється. На преміальне обслугову-
вання можуть розраховувати активні 
українці, які користуються платіжни-
ми інструментами для розрахунків, 
мають значний оборот за картками, 
але при цьому залишки на їхніх ра-
хунках можуть бути незначними.

На перший план виходить висока 
трансакційність таких клієнтів: саме 
вона генерує комісійний дохід банку. 
«Основні гравці ринку private banking 
почали переглядати свої критерії 
до сегментації клієнтів ще у 2017—
2018 роках, спираючись більше на 
потенціал і щомісячний дохід, ніж на 
розмір пасивів, які клієнт може пере-
дати під управління», — розповідає 
Ігор Левченко. Причиною цього стало 
збільшення кількості потенційних 
заможних клієнтів, наприклад, в IT 
або аграрному бізнесі. У Райффайзен 
Банку Аваль взагалі відмовилися від 
будь-якого сегментування і впрова-
дили принцип self-selection, який 
дає змогу клієнту перейти на один з 
трьох пакетів обслуговування і авто-
матично отримати статус VIP-клієнта. 
«Тепер клієнт сам вирішує, бути йому 
VIP-клієнтом чи ні, без будь-яких осо-
бливих вимог з боку банку щодо рів-
ня доходу клієнта, залишку коштів 

що значна частина коштів розміще-
на у валюті, а ревальвація становила 
3,77 грн/$. Без урахування курсової 
різниці портфель наших преміум-клі-
єнтів збільшився на 21%», — зазначає 
заступник голови правління Ощадбан-
ку Антон Тютюн.

Однак на заможних україн-
ців «полюють» не тільки україн-
ські банки. За даними досліджен-
ня Euromoney «Private Banking and 
Wealth Management 2020», за клієнтів 
з України борються і такі мастодонти 
в управлінні приватним капіталом, як 
Pictet (Швейцарія), LGT Bank (Ліхтен-
штейн) і UBS (Швейцарія). Переважно 
вони представлені в сегменті управ-
ління капіталом клієнтів з активами 
від $30 млн (UHNW — ultra-high-net-
worth).

СВІЖА КРОВ
Зростання кількості заможних лю-
дей — світова тенденція. Американсь-
ка консалтингова компанія Wealth-X 
підрахувала, що у світі кількість дуже 
багатих людей з активами від $5 млн 
до $30 млн (VHNW — very-high-net-
worth) в 2019 році збільшилася на 
10% — до 2,7 млн   осіб, на 10% — до 
$26,6 трлн — зросла загальна вартість 
їхніх статків.

Кількість гривневих мільйонерів 
зростає і в Україні. За підсумками де-
кларування за 2018 рік, офіційний 
річний дохід у розмірі від 1 млн грн 
вказали 5143 людини. Для порівнян-
ня: в 2016 році в Україні було всього 
3504 гривневі мільйонери. За даними 
дослідження «50 провідних банків 
України», в українських банках обслу-
говуються понад 300 тис. преміальних 
клієнтів. «У банків є значний потен-
ціал з нарощування клієнтської бази. 
Наприкінці 2019 року близько тре-
тини потенційних клієнтів усе ще не 
охоплені послугою», — вважає Ольга 
Соляник. В Ощадбанку прогнози ще 
більш оптимістичні. «Клієнти privatе 
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ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ПРЕМІАЛЬНИЙ БАНКІНГ

МІСЦЕ В 
РЕЙТИНГУ

БАНК КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ, 
В ЯКИХ ДОСТУПНА 
ПОСЛУГА

КОМПАНІЯАУТСОРСЕР ІЗ НАДАННЯ 
ПОСЛУГ КОНСЬЄРЖСЕРВІСУ

ПРОВЕДЕННЯ 
ОПЕРАЦІЙ 
З ДОРОГОЦІННИМИ 
МЕТАЛАМИ

КІЛЬКІСТЬ БАНКІВ
ПАРТНЕРІВ ІЗ ЦІЄЇ 
ПОСЛУГИ В ІНШИХ 
КРАЇНАХ

1 ОТП БАНК 60 Mastercard Concierge, Visa Concierge так 11

2 АЛЬФАБАНК 16 Mastercard Concierge, Visa Concierge, Smart Line ні 15

3 УКРГАЗБАНК 27 Mastercard Concierge, Visa Concierge так 5

4 ОЩАДБАНК 72 Mastercard Concierge, Visa Concierge так 0

5 ПРАВЕКС БАНК 1 «УкрАссіст», Visa Concierge так 13

6 УКРСИББАНК 4 Mastercard Concierge, Visa Concierge ні 0

7 ПУМБ 43 Mastercard Concierge ні 0

8 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 4 «Саламандра», Visa Concierge так 3

9 ТАСКОМБАНК 10 «УкрАссіст», Visa Concierge так 0

10 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 150 Mastercard Concierge, Visa Concierge ні 0

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: кількість активних користувачів послуги; кількість клієнтів — 

власників карток рівня Platinum; кількість активних карток максимального преміального рівня — Infinite, Word Signia, 

Centurion; кількість відділень, в яких надається послуга; наявність додаткового виходу в відділенні; рівень консьєрж-

сервісу; наявність інвестиційних рішень та інших консультаційних послуг, пропозицій за операціями з дорогоцінними 

металами; наявність депозитарію; кількість виданих електронних ліцензій; кількість банків-партнерів, що надають цю 

послугу в інших країнах. 29 банків, які взяли участь у дослідженні, заявили про обслуговування майже 300 тис. клієнтів, 

що на третину більше, ніж у 2018-му. Банки знижують «поріг входження», щоб збільшити кількість клієнтів, яких вони 

обслуговують. Заможні клієнти обслуговуються як в універсальних відділеннях зі спеціально виділеною зоною для VIP-

обслуговування (понад 500 відділень по всій Україні), так і у відділеннях, куди є доступ тільки для VIP-клієнтів (майже 

150 відділень). Базовий показник для цього рейтингу — кількість клієнтів, але через суворі вимоги конфіденційності 

він не підлягає публікації. У 2019 році близько 147 тис. українців були активними користувачами карток рівня Platinum, 

при цьому кількість випущених карток рівня Platinum — 184 тис. штук. Ще 31 тис. заможних українців мають картки 

рівня Infinite, Word Signia, Centurion, на одного користувача припадає в середньому півтори преміальні картки (всього 

випущено 43,3 тис. карток).

 Щоправда, максимальну прибутко-
вість можна було спостерігати лише 
на початку 2019 року. Протягом року 
поступове зниження облікової ставки 
НБУ з 18% до 13,5% річних і, відповід-
но, зниження ставок за депозитними 
вкладами і ОВДП спонукало клієнтів 
ринку private banking переорієнтува-
тися на інші інвестиційні продукти. 
«Раніше рrivate banking в Україні асоці-
ювався перш за все з сервісом і гарним 
офісом. Зараз клієнти готові до нового 
рівня фінансового розвитку», — зазна-
чає Вікторія Мислива. Клієнти актив-
но розглядають варіанти альтернатив-
них інвестицій у фондові інструменти 
як всередині країни, так і за її межами.

Ще один тренд кінця 2019 року — 
активне зростання депозитного порт-
феля в гривні. «Рівень фінансової 
грамотності у VIP-клієнтів високий. 
Враховуючи зниження облікової став-
ки НБУ, клієнти фіксували ставку в 
гривні на тривалий період», — пояс-
нює директор департаменту продажів 
і розвитку роздрібного бізнесу ПУМБ 
Олександр Щербаха. «Якщо порівняти 
залишки клієнтів у період з 1 лютого 
минулого року до 1 січня поточного, 
то гривневі вклади збільшилися на 
13,2 млрд грн, а вклади у валюті змен-
шилися на $0,1 млрд», — підтверджує 
тенденцію начальник департаменту 
персональних банківських послуг Укр-
сиббанку Ігор Левченко. На думку бан-
кірів, у 2020 році тренд збережеться, 
оскільки за прогнозами облікова став-
ка продовжить зменшуватися до 7% і 
нижче, а за нею знизяться і ставки за 
депозитами, якщо рецесія економіки, 
на яку очікує уряд, не зупинить цей 
тренд.

ЗАКОРДОННИЙ ІНТЕРЕС
Минулого року ключовими гравцями 
в сегменті преміального обслугову-
вання залишалися великі міжнародні 
бренди, кілька банків із українським 
капіталом, а також держбанки.

Серед нових активних гравців самі 
учасники ринку називають ПУМБ. 
«Банк протягом минулого року знач-
но поліпшив сервіс і підходи у роботі 
з великим капіталом», — зазначає Ігор 
Левченко.

Помітним став вихід на ринок 
преміум-карток проєкту «Монобанк» 
Універсал Банку. «Розвиток «Монобан-
ком» преміальної продуктової лінійки 
змусив ринок переглянути вектор роз-
витку в напрямку цифрових техноло-
гій — простоти, швидкості та зручнос-
ті», — вважає директорка приватного 
банкінгу Банку Кредит Дніпро Ольга 
Соляник.

Майже всі учасники ринку заяви-
ли про зростання кількості клієн-
тів і обсягу коштів під управлінням. 
У  Альфа-Банку пасиви VIP-клієнтів 
зросли на 22%, а кількість клієнтів — 
на 23%. У Райффайзен Банку Аваль 
портфель VIP-клієнтів виріс на 25% — 
це рекордний показник банку за всю 
історію його роботи в цьому сегменті. 
У банку «Південний» кількість премі-
альних клієнтів зросла майже на тре-
тину, а портфель пасивів збільшився 
вдвічі. «Портфель преміум-клієнтів 
виріс на 9%. Це з урахуванням того, 
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