SAJTÓKÖZLEMÉNY

Majdnem 50 ezer forintot költünk a karácsonyi kiadásokra
Budapest, 2018. december 13. – Idén tovább nőtt a karácsonyi ünnepekre szánt
kiadások mértéke, amit 10-ből 8-an az aktuális havi jövedelmükből fedeznek – derült ki
a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív kutatásból 1. Az eredményekből az is
látszik, hogy bár a többség ajándékként továbbra is készpénznek örülne, várhatóan
ruhanemű, szépségápolási cikk és játék kerül a legtöbb fa alá.
Sokba kerülnek az ünnepek, de nem veszünk fel emiatt hitelt
A CIB Bank idén is elkészítette reprezentatív karácsonyi kutatását, melynek eredményei azt
mutatják, hogy 2018-ban a tavalyinál 4 ezer forinttal többet, átlagosan csaknem 47 ezer forintot
költenek a magyar háztartások a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó kiadásokra. Ez annak
ellenére így van, hogy a lakosság héttizede vélekedik úgy, hogy a szeretet ünnepén erősen
eltúlzott szerep jut a pénznek. Ennek megfelelően az ajándékozás már nem is fért fel a
legfontosabb karácsonyi „hozzávalók” dobogójára: a megkérdezettek 81 százaléka ugyanis a
családi együttlétet tartja a legfontosabbnak, ezt a karácsonyfa felállítása (60%) és a fehér
karácsony (44%) követi, megelőzve a 31 százalékot elért ajándékozást.
A karácsonyra jellemzően a decemberi fizetésből költünk – ezt jelölte meg fő forrásként a
megkérdezettek 78 százaléka. Második helyen a kifejezetten az ünnepre spórolt pénz áll, még
ha idén kevesebben nyúlnak is ehhez (21%), mint tavaly (26%). Munkahelyi jutalomból a
megkérdezettek 15 százaléka tervez költeni az ünnepekre, a hitel szerepe azonban továbbra
is csekély az ünnepi kiadások finanszírozásában: a tavalyi felmérés eredményéhez hasonlóan
2018-ban is csupán 5 százalékra tehető azok aránya, akik kölcsönt vesznek fel az ünnepi
költségek fedezésére. Aki mégis így dönt, az is csak legfeljebb 25 ezer forintos összegben
gondolkodik, ami alapján nem meglepő, hogy elsősorban hitelkártyás vásárlásról, illetve
folyószámlahitel lehívásáról van szó, a többi fogyasztási hitel szerepe elenyésző.
Készpénznek, kézzel készített meglepetésnek vagy élményajándéknak örülnénk
Talán a sok kiadás ellentételezéseként is sokan örülnének, ha ajándékba készpénzt
kapnának: a válaszadók több mint ötöde erre áhítozik, de majdnem ugyanennyien szeretnének
kézzel készített meglepetést vagy élményajándékot kapni. A kutatás eredményei alapján
azonban az ezekre vágyó válaszadók legtöbbje csalódni fog: úgy tűnik, továbbra sem divat
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A kutatást a CIB Bank megbízásából az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készítette online
megkérdezéssel, nem, kor, végzettség, lakóhelytípus és régió szerint reprezentatív, 18-59 éves mintán, 1000 fő
részvételével.
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pénzt adni, inkább ruhanemű, divatcikk, szépségápolási termék és játék kerül a fa alá majd,
de népszerű a könyv, cd, dvd és az erre vágyók nagy örömére a kézzel készített ajándék is.

A digitalizáció az ünnepek szolgálatában
Az ajándékokat legtöbben idén is a hipermarketekben és a bevásárlóközpontokban szerzik be
– a válaszadók 80, illetve 78 százaléka jelölte meg ezeket – de 72 százalék a webáruházak
kínálatából is válogat.
Jellemző az is, hogy közösen ajándékozunk: a megkérdezettek 62 százaléka mondta azt, hogy
előfordul, hogy másokkal összefogva, a pénzt összeadva közösen lepnek meg valakit a
szeretet ünnepén. Ilyen esetben a legtöbben – 83 százalék – készpénzben rendezik el egymás
között a költségeket, 8 százalék esetében egyszer az egyik fél fizet, máskor a másik, 2
százalék más utat választ, és csak 7 százalék azok aránya, akik átutalással intézik a fizetést
ilyen esetben. A CIB Bank ügyfelei ezt a CIB Bank Mobilalkalmazásban elérhető #withPAY
funkcióval a lehető legegyszerűbben rendezhetik: a bankszámlaszám ismerete és így
megadása nélkül indíthatnak egymás között átutalási műveleteket. Ehhez előzetesen
engedélyezni kell az alkalmazásnak a hozzáférést a telefonkönyvhöz. Ha a kapcsolatok között
van olyan személy, aki szintén a CIB Bank ügyfele, és regisztrált a szolgáltatásra, ez
megjelenik a #withPAY menüpontban: az utaláshoz elég kiválasztani a nevét, megadni az
összeget, majd beírni a megjegyzést, és már jóvá is íródik az adott összeg a fogadó fél
számláján.
Az okostelefon egyébként is sokak szerint segít abban, hogy a karácsonyi rohanásban időt
spóroljunk: az előkészületek során a válaszadók több mint fele használja a készüléket arra,
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hogy ajándékokat keressen, és ugyanennyien vannak azok, akik ünnepi recepteket
nézegetnek telefonjukon. 47 százalék küld karácsonyi üdvözleteket a mobilja segítségével,
míg a rokonlátogatás során ugyanennyien a navigációs programokat is előveszik. A telefon
elengedhetetlen a családtagokkal való egyeztetéshez, és sokaknak inspirációt jelent a
karácsonyi hangulat megteremtésében is: 38 százalék ezen gyűjt dekorációs ötleteket és
ünnepi zenéket, és magas (37 százalék) azok aránya, akik az ajándékok beszerzésében is
segítségül hívják a telefonjukat. A válaszadók szerint több órát meg lehet spórolni azzal, ha
az ünnepi előkészületekhez vagy rokonlátogatáshoz az okostelefont is bevetik.

CIB Bank
A CIB Bank Zrt. az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 35 éves
tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja,
amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank Zrt. országos
lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 450 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan keresi
az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank Zrt. szolgáltatásai társas vállalkozások, intézmények,
önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára egyaránt elérhetők. A bankfiókok
mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll pénzügyeik gyors és kényelmes
intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank Online, a CIB Bank mobilalkalmazás vagy az eBroker
információs és értékpapír-kereskedési rendszer.
További információ
CIB Bank Kommunikáció
kommunikacio@cib.hu
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