АНОНС

Якщо легку атлетику називають королевою спорту, то
футбол заслужено вважають його королем. Не дарма ж цей
вид посідає перше місце серед глядацьких симпатій в усьому
світі. Футбол та міні-футбол, без сумніву, найпрестижніший
та найулюбленіший вид змагань серед залізничників. Кожен
турнір на магістралі супроводжується видовищною, безкомпромісною боротьбою на футбольних майданчиках за численної активної підтримки глядачів. Саме тому чемпіонат
залізниці з міні-футболу завжди перетворюється на яскраве
спортивне свято.
Чи могло оминути це свято
Турнір пройде у два етапи. На
нашу залізницю цього року? Звісно, першому етапі – у квітні-травні цьоні! І не лише тому, що проведення го року – футбольні команди підрозтаких змагань на магістралі вже ділів змагатимуться за першість у
стало доброю традицією. Адже дирекціях залізничних перевезень,
всім відомо, що 2012-й не лише у другому – фінальному етапі – крадля Львова, а й, без сумніву, для щі команди дирекцій та футбольний
всієї України – футбольний рік. гурт управління залізниці виборюНезабаром на стадіонах України ватимуть титул чемпіона Львівської
та сусідньої Польщі замайорять залізниці з міні-футболу. Переможці
стяги 16 європейських держав, чиї та призери турніру отримають
національні збірні змагатимуться від організаторів кубки, медалі і
за континентальну першість з фут- почесні грамоти, кращі гравці –
болу. Львівська залізниця активно пам’ятні призи.
готується до цього масштабного
Дотичність колективу редакції
заходу, дбаючи не лише про на- газети “Львівський залізничник”
лежну підготовку інфраструктури, а до цих змагань – велика честь
й підтримуючи азартну футбольну і відповідальність. Залізнична
атмосферу у трудовому колективі.
газета, якій у лютому 2012-го
З цією метою керівництво виповнилося 102 роки, завжди
залізниці та президія дорожньої активно відображала на своїх
профспілкової організації затвер- сторінках культурно-масове та
дили постанову про проведення спортивне життя трудового колеку 2012 році чемпіонату Львівської тиву магістралі. На її шпальтах і
залізниці з міні-футболу (футзалу) нині присутня ця тематика. Тому
на призи газети “Львівський заліз- читачі мають змогу ознайомитися
ничник”, присвяченого також року з перебігом та результатами різмолоді у профспілці.
них заходів, за посередництвом

журналістської майстерності поринути в атмосферу мистецьких
дійств і спортивних змагань,
розділити разом із колегамиспортсменами радість вдалих
виступів і чудових перемог.
От і цього разу у якості інформаційного партнера ми інформуватимемо шанувальників футболу
про перебіг та результати чемпіонату і, звичайно, запрошуємо
вболівальників
безпосередньо
підтримати свої команди на глядацьких трибунах. Переконані, що
організаційний і конкурентний рівень турніру виправдає сподівання найвибагливіших глядачів.
Для цього маємо всі передумови. У багатьох підрозділах залізниці спортивна інфраструктура
перебуває на належному рівні.
Керівництво залізниці та дорожній
профспілковий комітет приділяють
серйозну увагу популяризації здорового способу життя серед залізничників, створюють належні умови для занять спортом, особливо
для молоді, яка нині практично в
усіх підрозділах залізниці переймає трудову естафету у досвідчених колег.
Про популярність і стрімкий
розвиток футболу на Львівській
залізниці свідчать і спортивні результати, які демонструють наші
команди на змаганнях усіх рівнів.
Свого часу команда Львівської залізниці була призером футбольного Кубка генерального директора

на правах реклами

2012-й – рік футболу в Україні – знаходить
своє відображення не лише у зміні зовнішності
українських міст, які незабаром прийматимуть
матчі фінальної частини європейського футбольного чемпіонату. І хоча до початку турніру
залишилося ще два місяці, тема футболу вже
червоною ниткою пронизує повсякденне життя
українців у вигляді численних товарів і послуг,
які пропонують футбольним фанатам і тим, хто
просто небайдужий до цього виду спорту.
У лютому 2012 року до переліку приємних і
корисних банківських продуктів для українців додався ще один – “Футбольна картка” ВТБ Банку.
Про неї нам розповів директор Львівської регіональної дирекції ВТБ Банку Ігор Романів.
– Ігоре Миколайовичу, розкажіть, у чому
полягає пропозиція “Футбольної картки” для
клієнтів банку, і звідки взагалі виникла ідея
залучити футбол до продуктів банку?
– “Футбольна картка” – це фінансовий
продукт, аналогів якого в Україні ще не було.
Власники цього пакета отримують доступ до
ексклюзивних банківських послуг і оцінять зручність сервісу “Футбольний секретар”. Футбольна
тематика для нас далеко не нова. Генеральним
спонсором московського “Динамо” вже впродовж багатьох років є наш материнський банк
– російський Банк ВТБ. У цій команді з 2010
року грає відомий український футболіст, гравець національної збірної Андрій Воронін, який
на даний момент є капітаном “Динамо” і якого
визнали найкращим футболістом СНД у 2011
році. Тому не дивно, що саме йому ми запропонували стати головним героєм і обличчям
“Футбольної картки”.
– Давайте трохи докладніше зупинимося
на тих продуктах і послугах, які стають доступними власникам “Футбольної картки”.
– Насправді ми, банкіри, любимо футбол так
само, як і наші клієнти, тому власники нового
пакета отримують ряд ексклюзивних і корисних
послуг. Наприклад, для власників “Футбольної
картки” банк на 2% знизив ставки за кредитами
готівкою, а сума кредитного ліміту на кредитній
картці тепер сягає 50 000 гривень. Контролювати
рух коштів клієнти зможуть за допомогою безкоштовних GSM- та Інтернет-банкінгу.

6

Укрзалізниці, перемагала на турнірі

Західного регіону Всеукраїнської
спартакіади серед
спортивних клубів
та провідних колективів фізкультури підприємств
і організацій промислової сфери
та
транспорту,
здобувала звання
чемпіона робітничої
Спартакіади
Укрзалізниці та чемпіона Укрзалізниці з
міні-футболу.
Варто сподіватися,
що чемпіонат Львівської
залізниці з міні-футболу 2012 року не лише посприяє здоровому дозвіллю
залізничників, а й стане черговим кроком від масовості
до майстерності, яка дозволить нашій магістралі й надалі
гідно презентувати свій спортивний потенціал на галузевому та
всеукраїнському рівні.
Отже, починаємо! Бажаємо
міцного здоров’я і наснаги всім
учасникам змагань, і хай переможе найсильніший!
ПАТ “ВТБ Банк”. Ліцензія НБУ №79 від 05.10.2011. Всі види банківських послуг.

– А що особливого в ній саме для футбольних уболівальників?
– Футбольна стратегія нового банківського
продукту складається з кількох складових: “купуй”,
“знімай” і “грай”. Розплачуючись цією карткою, наші
клієнти зможуть взяти участь у розіграші оригінальних призів та подарунків. Наприклад, плакатів і
м’ячів з автографами Андрія Вороніна, а також спеціальних призів від MasterCard. Головним призом
стане футбольний вік-енд у Монако в серпні цього
року. Ще однією відмінною рисою “Футбольної кар-

– На сьогоднішній день ВТБ Банк розробив
спеціальну програму кредитування співробітників
великих підприємств – лідерів у своїй галузі, до
числа яких, звичайно, входить Львівська залізниця. Завдяки цій програмі співробітники підприємства отримують знижку 5% від стандартної відсоткової ставки для звичайних клієнтів додатково до
2% знижки по “Футбольній картці”. Отже, загальна знижка складає 7%! Крім того, співробітники
підприємства можуть отримати кредит готівкою
на суму до 50 000 гривень на термін до 3 років

Андрій ВОРОНІН про “Футбольну картку” ВТБ Банку:
– Мені було дуже приємно взяти
участь у такому серйозному проекті. Мені сподобався перелік послуг
“Футбольної картки”, і я буду надзвичайно радий, якщо вони знадобляться
українським футбольним уболівальникам і всім небайдужим до майбутнього спортивного свята. Останній
вік-енд січня я провів на зйомках
рекламного ролика. Зізнаюся, мені
довелося неабияк попрацювати, щоб
виконати всі креативні ідеї, які були
закладені в ньому. Але найцікавіше,
що пов’язане в мене з “Футбольною
карткою”, – це моя фотографія, яка
використовується на картці. Раніше
я ніколи ніде не зустрічав це фото. А
знімок справді класний!
тки” можна вважати послугу “Футбольний секретар”, за допомогою якої власник картки може легко
та безкоштовно отримати різноманітну футбольну
та навколофутбольну інформацію, починаючи від
розкладу ігор, біографії гравців, статистики проведених матчів і закінчуючи SMS-трансляцією поточних ігор, якщо раптом уболівальник не може стежити за грою особисто.
– Справді, будь-який футбольний уболівальник буде радий такому подарунку! А
що цікавого і особливого приготував ВТБ
Банк для співробітників Львівської залізниці
цього року?

без будь-якої застави і без поручителя. Якщо
додати до цього відсутність щомісячної комісії та
комісії за дострокове погашення кредиту, можна
з упевненістю стверджувати, що подібні умови є
найбільш привабливими і вигідними для клієнтів.
Якщо працівнику підприємства потрібні гроші на
ремонт, відпочинок, лікування, на купівлю будьякої техніки або на інші потреби, ВТБ Банк може
допомогти у вирішенні такого завдання і видати
кредит на найвигідніших на ринку умовах. Гроші
можна отримати готівкою або на карту ВТБ. В
Україні банкоматна мережа ВТБ Банку та банківпартнерів, які надають можливість зняття готів-

кових коштів за вигідними тарифами, становить
понад 5100 банкоматів.
– Що потрібно для того, щоб працівник
Львівської залізниці зміг отримати необхідну
суму готівкою на пільгових умовах або оформити “Футбольну картку”?
– Пакет необхідних документів мінімальний:
паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи, отримані за попередні 6 місяців. Заявку на отримання необхідної суми або “Футбольної картки”
можна подати безпосередньо на території підприємства, попередньо зв’язавшись із персональними менеджерами. Упродовж доби клієнтові буде
надана відповідь, і можна буде оформити кредит
або “Футбольну картку”. Після цього працівнику
необхідно приїхати до відділення банку для оформлення документів та отримання необхідної суми
або “Футбольної картки”.
Для отримання детальної консультації про
щомісячний платіж та інші умови кредитування
телефонуйте:
● м. Львів: (097)564-71-46 (Лілія),
(067)366-85-64 (Ольга) або за міським
номером (032)232-30-02;
● м. Тернопіль: (050)437-38-50 (Христина),
(050)437-38-52 (Наталія) або за міським
номером (0352)47-63-17;
● м. Чернівці: (050)658-75-50 (Денис),
(050)153-09-14 (Іван) або за міським номером
(0372)55-87-88;
● м. Луцьк: (066)664-27-77 (Тарас),
(066)092-49-99 (Володимир) або за міським
номером (0332)28-10-01;
● м. Рівне: (066)652-78-55 (Максим),
(096)635-90-55 (Роман) або за міським
номером (0362)64-98-65;
● м. Івано-Франківськ: (096)133-59-26
(Олександр), (050)338-22-64 (Наталія) або
за міським номером (0342)52-58-82;
● м. Ужгород: (050)140-95-98 (Дмитро),
(050)678-66-05 (Клара) або за міським
номером (0312)64-90-70.
Персональні менеджери банку для Львівської
залізниці охоче нададуть всю необхідну інформацію. Графік роботи персональних менеджерів – пн.-пт. з 9:00 до 18:00.
До зустрічі у ВТБ Банку!

