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Kiugró hitelezési aktivitás a CIB Bank vállalati üzletágában
Budapest, 2019. november 4. – Kiemelkedő hitelezési aktivitással zárta 2019 első három
negyedévét a CIB Bank vállalati üzletága: a hazai vállalkozások részére január 1. és
szeptember 30. között folyósított hitelek több mint 30 százalékkal meghaladják az előző év
azonos időszakában folyósított hiteleket. A kis- és közepes vállalkozások szegmensében
rekordszintű, összesen 208 milliárd forint a pénzintézet kitettsége.
Rekorderedményeket könyvelhetett el a szeptemberben zárult harmadik negyedévben a CIB
Bank vállalati üzletága: csak idén eddig 180 milliárd forint hitelt folyósított a pénzintézet a
magyar vállalkozásoknak, ez több mint 30 százalékos növekedés 2018 első három
negyedévéhez képest. A teljes hitelállomány az előző év azonos időszakához viszonyítva közel
35 százalékos növekedést mutat, ami jelentősen meghaladja a bankszektorszintű
vállalatihitelállomány-növekedést.*
„Már az első kilenc hónapban teljesítettünk minden célt, amit a vállalati hitelezések területén
2019. év végére tűztünk ki. Büszkék vagyunk arra, hogy több száz vállalat sikeréhez és
bővüléséhez járultunk hozzá, és köztük egyre nagyobb számban vannak olyanok, akik
korábban nem voltak ügyfeleink. Az ő választásuk is megerősít abban, hogy jó úton haladunk.
Célunk, hogy az előttünk álló időszakban is növeljük hitelezési aktivitásunkat.” – kommentálta
az eredményeket Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati üzletágának vezetője.
Ha 2019. szeptember végét nézzük, a kis- és középvállalatoknak kihelyezett hitelek volumene
több mint 150 milliárd forint, ami az előző év szeptember végével összevetve közel 19
százalékos gyarapodást jelent, és várhatóan meghaladja a piaci növekedést.* A
nagyvállalatoknak folyósított hitelállomány pedig 497 milliárd forintra emelkedett, így több
mint 40%-os a növekedés 2018 szeptemberéhez képest. Kiemelkedően sikeresnek mondható
az idei évben a Növekedési Hitelprogram is, ahol a kis- és középvállalati ügyfélkörben 9% feletti
részesedést ért el a CIB Bank. A CIB kkv-szektor iránti elkötelezettségét és intenzív értékesítési
tevékenységét jelzi, hogy több mint 11 százalékkal nőtt azon vállalkozások száma, amelyek
elsődlegesen a CIB Bank szolgáltatásait veszik igénybe.
„Folyamatosan megújítjuk elektronikus csatornáinkat, új vállalati internetbankunk az egyik
legszéleskörűbb funkcionalitással és szolgáltatásokkal rendelkező platform a piacon. Minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy kiváló szolgáltatási minőséget biztosítsunk a napi pénzügyek, a
személyes ügyintézés és az üzleti tanácsadás területén is.” – tette hozzá Szabó Balázs.
* https://www.mnb.hu/felugyelet/idosorok/i-penz-es-hitelpiaci-szervezetek/hitelintezetek

CIB Bank
A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és 40 éves tapasztalattal
univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét nyújtja, amelyet
leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Biztosítási Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB Bank országos
lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére több mint 420 ezer ügyfelének, miközben folyamatosan
keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank 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.
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