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Баспасөз хабарламасы

Сбербанк «Желкуар» ЖШС көп профильді медициналық орталығы құрылысын және
жабдықталуын қаржыландырды
Рудный қаласында (Қостанай облысы) Сбербанктің қаржыландыруымен көп профильді
медициналық орталықтың салтанатты ашылу рәсімі өтті.
Медициналық орталық тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында және
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы халыққа қызмет көрсетеді.
«Сбербанк» АҚ ЕБ көмегімен компания көрсететін қызметтер қатарын арттырғанын айта көткен
жөн. Бастапқыда «Желкуар» ЖШС клиникасы тек стоматологиялық қызметтер көрсеткен болса,
қазіргі уақытта ол - Қостанай облысындағы толыққанды көп профильді медициналық орталық
болып табылады.
«ШОБ қолдау көрсету — банктің таяудағы жылдарға арналған даму стратегиясының негізгі
бағыттарының бірі болып табылады», – деп атап өтті «Сбербанк» АҚ ЕБ Басқарма
төрағасының корпоративтік бизнес жөніндегі орынбасары Ельдар Тенизбаев. - Біз
кәсіпкерлікті дамытудың ел экономикасы үшін қаншалықты маңызды екенін түсінеміз
және осы процесске белсенді ат салысамыз. Біздің банк үшін әлеуметтік маңызы жоғары
жобалар әрқашан басым орында болғанын айта көткен жөн», - дейді Ельдар Амантаевич.
«Поликлиникада диагностикадан өтеу цифрлік форматта жүргізіледі. Клиникалар
заманауи цифрлік жабдықпен жасақталған. «Сбербанк» АҚ ЕБ көмегімен біз көрсетілетін
қызметтер қатарын айтарлықтай арттырдық. Бүгінде «Желкуар» ЖШС - бұл - Қостанай
облысындағы толыққанды көп профильді медициналық орталық болып табылады, - дейді
компания президенті Владимир Клименко.
Медициналық орталықты қаржыландыру «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасына «Өңдеуші өнеркәсіп саласында және экономиканың басым
секторларында қызмет атқаратын кәсіпкерлерге салалық қолдау көрсету» екінші бағыты
аясындағы кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мақсатында қосылған
болатын.
Анықтама:
«Сбербанк» АҚ ЕБ халықаралық Сбербанк тобына кіреді. Банк Қазақстанның қаржы нарығында
12 жыл табысты жұмыс істеп келеді, 01.12.2018ж. мәліметтерге сәйкес активтерінің көлемі
бойынша Қазақстандағы ЕДБ арасында 2-орынды алады. Бүгінгі таңда «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің 91
құрылымдық бөлімшеден тұратын филиалдық желісі бар, оның 17-сі - филиал. Банктің
Орталық офисі Алматы қаласында орналасқан.
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