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Spółki GETIN Holding nagrodzone  
 

23 czerwca redakcja dziennika „Rzeczpospolita” po raz 6 wręczyła nagrody dla najlepszych instytucji 

finansowych w Polsce. Na podium znalazły się dwie spółki należące do GETIN Holding.  TU Europa zajęła 

I miejsce w kategorii „najlepsze towarzystwa majątkowe” a GETIN Bank zajął 3 miejsce w  kategorii 

„najlepszy bank”. 

 

To już trzecia taka nagroda „Rzeczpospolitej” dla TU Europy. Spółka ta w rankingu zdobyła największą 

liczbę punktów za wskaźnik szkodowo-kosztowy, czyli relację między ponoszonymi w danym roku 

kosztami a przychodami. GETIN Bank trafił na podium w zaledwie 4 lata po rozpoczęciu działalności pod 

swoim nowym logiem, wyprzedzając wiele innych instytucji finansowych o długoletniej tradycji.  

 

Wyróżnienia przyznane przez „Rzeczpospolitą” to nie jedyne, jakie trafiły do spółek Grupy GETIN Holding  

na przestrzeni ostatnich tygodni.  W corocznym rankingu „Najlepsze Banki w Polsce” przygotowanym 

przez Miesięcznik Finansowy BANK, GETIN Bank po raz drugi z rzędu zajął pierwsze miejsce w 

kategorii „banki detaliczne” oraz został liderem w kategorii „banki oferujące kredyty samochodowe”.  W 

pierwszej z kategorii GETIN Bank wyróżniono za bardzo dobre wyniki finansowe zanotowane przez bank 

w ubiegłym roku. W drugiej o zwycięstwie zadecydowała wielkości portfela kredytów na zakup środków 

transportu oraz dynamika akcji kredytowej i wzrost sprzedaży w roku 2007. 

 

W kategorii „efektywność działania” zwycięzcą został należący do grupy GETIN Holding Noble Bank, 

który uzyskał najlepszy wynik w kategorii dynamiki przychodów na zatrudnionego i relacji kosztów do 

dochodów. Ubiegłoroczny zwycięzca tej kategorii - GETIN Bank, został sklasyfikowany na wysokim 2 

miejscu.  

 

Po raz szesnasty laury najlepszym bankom przyznała także Gazeta Bankowa. W kategorii banków 

małych i średnich 1 miejsce otrzymał Noble Bank – lider zestawienia dynamiki i efektywności. W gronie 

największych banków GETIN Bank zajął wysoką 3 lokatę.  
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W osobnym rankingu Gazeta Bankowa wybrała najlepsze bankowe sieci franczyzowe. GETIN Bank 

otrzymał wyróżnienie dla „najlepiej rokującej sieci bankowej roku 2008”. Jury nagrodziło w ten sposób 

bank za bardzo dobry projekt i równie dobry start rozwoju sieci partnerskiej. 
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