


Традиция и иновации

Благодарение на D-образната си 
форма съзвездието Касиопея е 
сред най-забележимите звездни 
групи на небосвода, известна още 
като “съзвездието D” на 
разговорен език. Друга особеност 
на това съзвездие е неговия 
циркулярен поляритет, което 
означава, че то е видимо  на 
небосклона през цялата година.„Д Банк” е успешно развиваща се, универсална 

търговска банка с развита клонова мрежа от 58 офиса 
в цялата страна към м. октомври 2014 г.

„Д Банк” се стреми да заема стабилна позиция на 
българския финансов пазар, предоставяйки развити и 
висококачествени услуги на бизнес и индивидуални 
клиенти.

Основните насоки, следвани от стратегията на 
Банката, са нарастване на клиентската й база, 
постоянно развитие на качеството на кредитния 
портфейл, разширяване на гамата, качеството и 
пълнотата на предлаганите услуги, укрепване на 
позицията на институцията на местния пазар и 
консервативен подход при управлението на риска.

„Търговска банка Д” АД (бивша „Демир банк 
(България)” АД) е учредена на 15 април 1999 г. като 
акционерно дружество, съгласно Закона за банките и 
Търговския закон, със седалище в гр. София, бул. 
„Ген. E. Тотлебен” № 8.

„Търговска банка Д” АД („Д Банк”) е универсална 
търговска банка, с пълен банков лиценз за извършва-
не на банкови услуги в страната и в чужбина в нацио-
нална и чуждестранна валута в областта на търгов-
ското, инвестиционното банкиране и банкирането на 
дребно, съгл. Закона за кредитните институции (чл.2).
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Награди

Ние сме в състояние да оказваме подкрепа на 
проектите ви, благодарение на сътрудничеството ни с 
институции от различни сфери на бизнеса и сектори 
на икономиката, осъществяване на операции на 
местните и международните парични и капиталови 
пазари, управление на активи и др.

Ние предлагаме креативни и новаторски решения, 
които осигуряват на клиентите ни устойчиво и 
стабилно развитие. Опростената структура на банката 
ни дава възможност да действаме бързо и ефективно 
в сравнение с големите финансови институции.

Ние предлагаме от самото начало изгодни решения 
за изграждане на трайно партньорство, предоставяй-
ки услуги, съобразени с потребностите на нашите 
клиентите – водещи компании, малък и среден 
бизнес и физически лица.

Награда  “Зелена 

компания” 2014 

Награда “Най-добре 

управлявана банка” 2011

Награда “Банка с най-ниско 

рискова политика” 2011

Приз “Картов продукт на 

потребителите” 2014
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* Посочените стойности са преди облагане с данъци.



Съдействие за цялостния документарен процес

Фокус върху неджижимости и пазарно обвързани 
инвестиции

Дълго- и краткосрочно съдействие за постигане 
на максимална стойност

Създаване на услуги съгласно предпочитанията на 
клиента

Предоставено чрез клоновата ни мрежа

Завършване на гамата от предоставяни услуги



„Д Банк” е част от икономическата група, собственост 
на г-н Фуат Гювен, чийто структури са разположени в 
България  и в Турция. По настоящем акционерният 
капитал на Банката възлиза на 75 млн. лв. и е разпре-
делен на 75 000 безналични, поименни акциии, всяка 
с номинална стойност 1 000 лв. и право на глас. 

Вие можете да се свържете с нас чрез Централния ни 
офис на адрес:
бул. Ген. Тотлебен 8, София 1606, България
тел.: (02) 46 41 171, факс: (02) 46 41 100,
e-mail: dbank@dbank.bg, www.DBank.bg,  
или чрез регионалните ни цнетрове:
 РЦ София – г-жа В. Борисова, тел.: 02 46 41 601, 

v.borisova@dbank.bg; 
 РЦ Пловдив – г-н З. Алипиев, тел.: 032 506 101, 

z.alipiev@dbank.bg;
 РЦ Варна – г-н М. Вълчев, тел.: 052 402 101, 

m.valchev@dbank.bg;
 РЦ Бургас – г-н В. Слаев, тел.: 056 907 101,  

v.slaev@dbank.bg;
 РЦ Плевен – г-н А.Георгиева, тел.: 064904 101, 

a.georgieva@dbank.bg;

На 20 окт. 2006 г. Банката бе придобита от г-н Фуат 
Гювен, а от 29 април 2014, след увеличението на 
капитала, “Фортера” ЕАД бе вписано като нов 
акционер с дял от 33% от капитала.


