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VEZETŐI ÜZENET
A CIB Csoport 2005 óta évente elkészíti a GRI nemzetközi jelentéstételi útmutatóhoz igazodva fenntarthatósági
teljesítményéről szóló beszámolóját. 2018-tól ezt kiegészíti a pénzügyi kimutatásokhoz készített rövidebb nem pénzügyi
beszámoló.
A CIB Csoport alapműködésébe, vállalati kultúrájába szervesen beépítette a fenntarthatósági alapelveket, ennek mentén
végezzük feladatunkat, mert akárcsak anyavállalatunk az Intesa Sanpaolo Bankcsoport, mi is hisszük, hogy a legjobb
gyakorlat az, ha egy szervezet folyamataiban, mindennapi működésében egyaránt visszatükrözi mindezt.
2018-ban a CIB anyavállalatával, az Intesa Sanpaolo Bankcsoporttal közösen meghatározta a 2021-ig tartó időszak
alapvető stratégiai irányait és célkitűzéseit. Ennek értelmében a CIB Csoport kiemelt célja a digitális átállás megvalósítása
és ezzel együtt a fiókhálózat átalakítása, a fenntartható hitelezés bővítése, a költséghatékonyság javítása és a bevételek
növelése, illetve a nem teljesítő hitelek leépítését célzó folyamat befejezése a magas hitelminőség fenntartása mellett.
Szilárd anyabanki támogatással a háttérben a fő fókuszpontjaink között továbbra is megtalálható arra való törekvésünk,
hogy magas igényeket támasztó lakossági és vállalati ügyfeleink számára folyamatosan kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtó
bank legyünk. Ügyfélélmény és értékteremtés, innováció, eredményesség. Ebben a négy szóban foglalható össze vállalati
filozófiánk, hitvallásunk. Hisszük, hogy a hosszútávú, fenntartható működést csak ezen céloknak a megvalósítása és
ezeknek az értékeknek a képviselete biztosíthatják.
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetet a CIB felkészülten kezeli: a digitális átállás megvalósításának érdekében tett
lépések a járványhelyzetben is biztosítják a gördülékeny banki ügyintézést. Ennek része volt az is, hogy 2019-ben a CIB
Bank elkezdte az azonnali készpénzbefizetésre alkalmas ATM-ek telepítését, melyeket 2020-ban továbbiak követnek. Az
alapvető banki műveletek kényelmesen intézhetők a bank internetbankjában és mobilalkalmazásában, míg a bonyolultabb
ügyekben is rendelkezésre áll a telefonos ügyfélszolgálat, ahol személyes találkozás nélkül, a nap 24 órájában lehet banki
ügyeket intézni. Mindezek mellett a CIB számos intézkedéssel segítette munkatársai és ügyfelei hatékony
egészségvédelmét.
A koronavírus járvány jelentős kihívások elé állította az egész világgazdaságot és a bankszektort is; a CIB Bank tőkeerős,
stabil, kiváló likviditási helyzetben lévő, a válság kirobbanásakor egy, az elmúlt évek szisztematikus munkájának
köszönhetően átlagon felüli minőségű, egészséges portfólióval rendelkező pénzintézetként áll ügyfelei rendelkezésére, és
aktív résztvevője kíván lenni a magyar gazdaság újraindításának.
Működésünk során tovább folytattuk munkatársaink megtartására, kiemelkedő szaktudással bíró kollégáink szakmai
fejlődésének támogatására irányuló programjainkat üzleti céljainkkal összhangban formáltuk vállalati kultúránkat. Jelentős
erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy megerősítsük munkatársaink elköteleződését és motivációját, és
törekedtünk rá, hogy bevonjuk őket nem csak a stratégia megvalósításába, de a Bankcsoport által indított társadalmi és
környezetvédelmi programokba, energiatakarékossági kezdeményezésekbe is. Különböző, közvetlen és közvetett
programjainkon keresztül évek óta nagyságrendileg 70 000 rászorulónak tudunk segíteni számos önkéntes program
szervezésével és civil partnereink segítségével.
Jelentésünket az elmúlt évekhez hasonlóan a Global Reporting Initiative (GRI) nemzetközi szervezet iránymutatásai alapján
készítettük el, de ezúttal már a legújabb szabványt alkalmaztuk. Az immáron rövidebb és fókuszáltabb beszámoló a
lényeges témákat tartalmazza, elsősorban legfőbb érintettünk és jelentésünk célcsoportja, az ügyfelek szempontjából
vizsgálva. Riportunk nyolcadik éve tartalmazza az ENSZ Globális Megállapodásában meghatározott elvek teljesülésének
bemutatását is. Kérem, lapozza át figyelmesen a jelentésünket, ossza meg velünk gondolatait, észrevételeit, hogy azok
figyelembevételével még jobb teljesítményt tudjunk nyújtani valamennyi érintettünk megelégedésére.
Üdvözlettel:

Dr. Simák Pál
Vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
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A JELENTÉSRŐL
A jelentés a CIB Csoport magyarországi egységeiről és leányvállalatairól tartalmaz információkat. Az adatok minden
esetben csoportszintűek, amikor ettől eltérünk, azt külön jelezzük. A jelentés tartalmának meghatározásakor jelentős
mértékben támaszkodtunk különböző évközi, külső és belső érintettekkel folytatott egyeztetésekre, a lényeges ügyek
meghatározása megfelel a GRI szabvány követelményeinek. A jelentés elsősorban a CIB Csoport ügyfeleinek kíván
áttekintést adni a szervezet teljesítményéről és működéséről, szem előtt tartva az őket leginkább érdeklő és érintő témákat
és kérdéseket. Ez alapján a jelentés három nagy témát mutat be részletesen a főbb, stratégia és vállalatirányítási
eredményeken túlmenően:
•
•
•

Ügyfélközpontúság
Munkatársak
Üzleten túl

A fenti három fő téma adja jelentésünk struktúráját is. A három fő fejezet egységesen épül fel, bemutatjuk az adott téma
stratégiai illeszkedését, legfőbb 2019-es eredményeinket, kihívásainkat, a tavalyi célkitűzések teljesülését és az új
vállalásainkat. További érintettjeink számára más csatornákat választunk a fenntarthatósági eredményeink bemutatására.
További információk találhatóak a https://www.cib.hu/fenntarthatosag aloldalon felelős működésünkkel kapcsolatosan.
Jelentéstételi időszak:

2019-es naptári év

Legutóbbi jelentés dátuma:

2019. június (GRI szabvány ”in accordance core”)

Jelentéstételi ciklus:

éves

GRI alkalmazási szint:

GRI szabvány „in accordance core” – alapszintű

Adatok érvényessége:

A számadatok 2019. december 31-i adatok, kivéve, ahol ezt jelöljük.

A mostani 2019 évre vonatkozó jelentés határairól, a lényeges ügyekről és azok meghatározásának folyamatáról,
valamint a GRI indexről a mellékletekben olvashat további részleteket.
A három fő téma egyes fejezeteinek végén ismertetjük tavalyi vállalásaink jelenlegi státuszát az alábbi jelmagyarázat
alkalmazásával:
Megvalósult és lezárult vagy bővül
Megvalósítás jelentős részben sikerült, de még nem zárult le
Részben megvalósult és folyamatban van
Megvalósítás elkezdődött
Megvalósítás nem kezdődött el
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ÁTTEKINTÉS
A CIB Bank 2019-ben lett 40 éves. Univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes
körét nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Faktor, CIB Biztosítási Alkusz), termékei, konstrukciói egészítenek ki.
A CIB Bank Zrt. országos lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére 414 ezer ügyfelének, miközben
folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. 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 eBrokerinformációs és értékpapírkereskedési rendszer.
2018-ban a CIB Csoport számára meghatározott új, négyéves növekedési stratégia alapján a bankcsoport célul tűzte ki,
hogy ügyfelei elsődleges bankja legyen. Ezen szemléletmód fő eleme a banki folyamatok egyszerűsítése, az
ügyfélelégedettség növelése és a digitalizáció, amelynek kiemelkedő szerepe van az értékesítésben és a szolgáltatási
modellben.
Név:

CIB Bank Zrt.

Működési terület:

Magyarország

Székhely:

Budapest

Tulajdoni forma:

Zártkörűen működő részvénytársaság

Tulajdonosi szerkezet:

Intesa Sanpaolo S.p.A. 100%-ban tulajdonos

Intesa Sanpaolo
Az euróövezet egyik legjelentősebb bankcsoportja

3 800 fiók és 11,8 millió ügyfél
Olaszországban

Leányvállalatok 12 országban, 7,2 millió ügyfél, közel 1 000 bankfiók
Piacvezető Olaszországban

Stratégiai nemzetközi jelenlét

CIB Csoport
Létszáma:

2 002 fő

Ügyfelek száma:

414 009 fő

Hazai beszállítók aránya:

96,6 %

Felosztott értéktöbblet:

53 533 millió Ft

Tevékenységeink:

Kereskedelmi banki, lízing és faktorszolgáltatási tevékenység

Jelenlétünk az országban:

A részletes fiókhálózat elérhető a www.cib.hu oldalon.
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STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK
2018-ban a CIB Bank anyavállalatával, az Intesa Sanpaolo Bankcsoporttal közösen meghatározta a 2021-ig tartó időszak
alapvető stratégiai irányait és célkitűzéseit. Ennek értelmében a CIB univerzális pénzügyi szolgáltatóként, valamennyi
ügyfélszegmenst kiszolgálva működik az elkövetkező években is úgy, hogy a növekvő üzleti volumenek, a teljes banki
működésre kiterjedő digitalizáció és az értékesítési csatornák optimalizációja eredményeként tartósan jövedelmező
működés mellett működési hatékonyságát jelentősen javítja.

A stratégia alappillérei – összhangban az Intesa Sanpaolo Bankcsoport 2018-2021 üzleti tervének fő stratégiai
célkitűzéseivel – az alábbiak:
•
•

•

•

A Bank egészét átható digitális átállás végrehajtása a fizikai hálózat szerep- és feladatkörének átalakításával
párhuzamosan.
A fenntarthatóan nyereséges működés érdekében a bevételek növelése az élesedő versenykörnyezetben úgy,
hogy a bevételek egyre nagyobb hányada származzon az ügyfeleknek nyújtott addicionális szolgáltatások díjaiból
és jutalékokból.
A költséghatékonyság javítása a digitalizáció és az értékesítési csatornák optimalizációja révén. Ennek keretében
a digitalizációval összefüggő folyamati átalakításokra, az online értékesítés arányának növelésére, harmadik
partnerek, ügynökök mind nagyobb hányadban történő bevonása révén az értékesítési, illetve az értékesítést
kiszolgáló tevékenységek egy részének egyszerűsítésére, valamint a felszabaduló kapacitások nagyobb
hozzáadott értékű tevékenységekre fordítására kerül sor.
A nem teljesítő hitelek leépítését célzó folyamat befejezése, a hitelminőség fenntartása.

A CIB növekedési stratégiájában célul tűzte ki, hogy ügyfelei elsődleges bankja legyen. Ezen szemléletmód fő eleme a
banki folyamatok egyszerűsítése, az ügyfélelégedettség növelése és a digitalizáció, amelynek kiemelkedő szerepe lesz az
értékesítésben és a szolgáltatási modellben.

A stratégia részeként a CIB Csoport – az Intesa Sanpaolo Bankcsoport szlovák leányvállalatával, a VUB Bankkal közösen
– Közép-európai Kompetenciaközpont néven új stratégiai együttműködést indított, amely a határon átnyúló szinergiák
kihasználására törekszik a legjobb gyakorlatok megosztásával, a bankok egymást kiegészítő erősségeinek kiaknázásával
és a működési hatékonyság fokozásával. A kezdeményezés célja végső soron a két bank pénzügyi teljesítményének
javítása és üzleti teljesítményének fokozása, valamint piaci pozíciójának megszilárdítása a közös vállalati ügyfelekhez
kapcsolódó üzleti lehetőségek még jobb kihasználása révén.

ÉRTÉKTEREMTÉS
A 2018-2021-es évekre vonatkozó stratégiában kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen, hogy a munkatársak ügyfeleink
érdekeit figyelembe véve megbízható és üzletileg értékes ajánlatokat kínáljanak. A széles termékportfólió naprakész
megoldásokkal látja el a felelős döntéshozókat. A hatékonyság irányelveit szem előtt tartó digitalizált vállalatirányítási
rendszerek segítik a mindennapi stabil működést. A közösségi szerepvállalás és a dolgozók iránti elkötelezettség a munkaés magánélet harmonizációját könnyítik meg.
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A STABIL ÉRTÉKTEREMTÉS BIZTOSÍTÉKAI
Immár több mint 40 éve működünk a magyar pénzügyi piacon. A stabil működés körültekintő, hatékony vállalatirányítási
rendszert igényel, amely támogatja a munkatársakat a megfelelő döntéshozatalban. A jogszabályok által is erősen
befolyásolt vállalatirányítási keretrendszerünk közül az alábbiak a legfontosabbak a stabil működés biztosítása érdekében:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Működési környezet kockázatainak felmérése és menedzselése, magas szintű compliance rendszer működtetése
Felelős és etikus működést szolgáló vállalatirányítási eszközök és folyamatok
Folyamatos hatékonyság-orientáció, fenntarthatóan nyereséges működésre törekvés
Érintetti párbeszéd a várható kockázatok és elvárások feltérképezése és formálása céljából
Pénzügyi ismeretek tudatos fejlesztése a társadalomban
Kiegyensúlyozott árazási politika, mely a piaci hatékonyság és a felelős döntéshozatal szempontjait optimalizálja

✓

Szigorú hitelezési alapelvek: nem egyszerűen termékeket értékesítünk, hanem a cégek üzleti modelljét megértve
olyan proaktív, vállalkozásra szabott tanácsadást és termékajánlatot nyújtunk ügyfeleinek, amelyek figyelembe
veszik a vállalkozás méretét, profilját, pillanatnyi anyagi helyzetét, teherbíró képességét és hosszú távú terveit.
Konzervatív hitelezési politikánkkal és átlátható, szigorú hitelezési elveinkkel biztosítjuk a jogszabályi
megfeleselést és a kiegyensúlyozott hitelportfoliót. Nagy hangsúlyt fektetünk partnereink teljes körű
tájékoztatására, és arra, hogy teljes információ birtokában tudják mérlegelni, hogy ajánlatunk üzletileg értékes-e
és megengedhető-e számunkra.

✓

Majdnem mindenkit határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatunk, ami az elkötelezett, hosszútávra tervezhető
foglalkoztatás szimbóluma is egyben számunkra. A szezonális munkaerő-igényeink kielégítése érdekében
kölcsönzött formában is foglalkoztatunk. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak aránya kicsivel nőtt az
elmúlt év óta, így is segítjük munkatársainkat munka- és magánéletük összehangolásában.

✓

Felelős foglalkoztatás

KELETKEZETT ÉS FELOSZTOTT GAZDASÁGI ÉRTÉKTÖBBLET
millió Ft
Összes megtermelt érték
Összes fogyasztás
Alaptevékenységből származó bruttó értéktöbblet
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele
Teljes keletkezett és kiosztott bruttó értéktöbblet

2017.
80 215
19 201
61 014
3 367
64 381

2018.
79 310
27 806
51 504
1 456
52 960

2019.
75 420
24 021
51 399
2 134
53 533

2019. december 31-i adatok alapján

millió Ft
Tulajdonosok (osztalék)
Munkavállalók (bérkifkizetések)
Állam (közvetlen és közvetett adók)
Civil szféra (adományok és juttatások)
Vállalati szféra (eredménytartalék és amortizáció)
Teljes felosztott értéktöbblet

2017.
0
21 779
14 333
21
28 249
64 381

2018.
0*
21 219
14 243
21
17 477
52 960

2019.
10 000*
22 143
12 918
0,049
8 423
53 533

*Osztalék fizetés 2019-ben történt (10 milliárd HUF értékben); 2019. december 31-i adatok alapján
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2019. december 31-i adatok alapján

A hazai bankrendszert stabil jövedelmezőség és tőkehelyzet jellemezte 2018-ban, és ez folytatódott 2019-ben is. Az
ügyfélhitel-állomány tovább nőtt, miközben szilárd maradt a bankok likviditási és tőkehelyzete. A bankrendszer hazai
működési környezete tovább javult. A fogyasztási és beruházási kereslet növekedése mind a vállalati, mind pedig a
háztartási szektorban a hitelkereslet folyamatos bővülését eredményezte.
Vállalatunk számára fontos, hogy tisztességes piaci viselkedés, versenytársi magatartás révén példamutatás és részvétel
révén előre mozdítsuk az iparág etikus viselkedését. Az iparág önszabályozásait követjük, és magunkra értelmezve
alkalmazzuk, versenytársainkkal szemben etikusan járunk el. Árazási politikánk alapját szolgálja a tisztességes
versenypiaci magatartásunk.
A stabil működéshez a teljes szolgáltatási lánc során menedzselnünk kell a kockázatokat. Működésünk alapja ezért a felelős
beszerzés. A jogi megfelelésen túl az átláthatóság és igazságosság elveire építve igyekszünk előremutató, környezetbarát
megoldásokat választani a magas minőség és hatékonyság mellett.
PÉNZÜGYILEG TUDATOS ÜGYFELEK
Bankunk számára kiemelt fontosságú, hogy valódi lehetőséget biztosítson ügyfelei számára azért, hogy lehetőségeik és a
kockázatok pontos ismeretének birtokában felelős, tudatos pénzügyi döntéseket hozzanak. Felismerve felelősségünket
környezetünk pénzügyi tudatosságának formálásában nemcsak aktívan részt veszünk olyan programokban, melynek
középpontjában a pénzügyi kultúra erősítése áll, hanem két évvel ezelőtt elindítottunk egy saját kezdeményezésünket is.
A pénzügyi edukációt, a pénzügyi kultúra elsajátítását nem lehet elég korán kezdeni, melyben az iskolákra meghatározó
szerep hárul. Ebben nyújtunk számukra segítséget azzal, hogy két olyan programban is szerepet vállalunk, melyeknek
középpontjában az általános és középiskolás diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztése áll.
Bankunk a kezdetektől minden évben részt vesz a Magyar Bankszövetség kezdeményezésére, a Pénziránytű Alapítvány
szakmai támogatásával indított Pénz7 programsorozatban, mellyel az Európai Pénzhéthez (European Money Week)
csatlakozunk. Így volt ez 2019-ben is, amikor az „Okosan a befektetésekről ” témakörben tartottak kollégáink 10-17 éves
korú diákoknak órákat.
Három évvel ezelőtt pedig elindítottuk anyabankunk, az Intesa Sanpaolo, kezdeményezésére életre hívott, az október 31-i
Takarékossági Világnaphoz kapcsolódó pénzügyi edukációs programunkat, melynek keretében bankunk önkéntesei egy
hónapon keresztül a takarékosság fontosságáról tartanak rendhagyó órákat országszerte. 2019-ben közel 850 10 – 18 éves
korú általános és középiskolás gyermekhez jutottunk el edukációs programunkkal.
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VÁLLALATIRÁNYÍTÁS
Célkitűzéseinket a fenntartható fejlődés és felelős működés figyelembevételével és megvalósításával kívánjuk elérni.
Működésünk alapját hét, fenntarthatóságot is támogató alapértékünk adja, amelyekről részletes leírást talál weboldalunk
fenntarthatósággal foglalkozó oldalán, megvalósulását magas szintű vállalatirányítási rendszerünk és döntéshozatali
folyamataink biztosítják (lásd: Mellékletek / Döntéshozó fórumok).

Etikus vállalat, felelős működés. Mint szigorú etikai normák mentén működő vállalat, rendelkezünk olyan
mechanizmusokkal, amelyek feltárják azokat a kockázatokat, amelyek jellegüknél fogva korábban rejtve maradtak, ilyenek
az etikai kockázatok. Az eljárásrend célja, hogy az etikai ügyek elszenvedői segítséget tudjanak kérni, konzultálhassanak,
tanácsot kérhessenek akár előzetesen is és anonim módon. A CIB Csoportnál Etikai Bizottság működik, amelynek elnöke
etikai ombudsmanként a bank CSR vezetője. 2019 során tizenegy etikai bejelentés érkezett.
Etikai bejelentések
és típusaik

2017. (0 db)
Nem érkezett etikai
bejelentés

2018. (6 db)
Ügyfélpanasz
Munkatársi viselkedés
Vezetői viselkedés

2019. (11 db)
Ügyfélpanasz
Munkatársi viselkedés
Vezetői viselkedés

A Magatartási szabályok az Etikai kódexben megfogalmazott értékek szabály szintű megjelenése. Az etikus viselkedést,
azon belül külön fókusszal a korrupciómentes és diszkriminációmentes működést biztosító szabályok az Igazgatóság által
elfogadott szabályzatként kerülnek be a CIB Csoport szabályzati rendjébe, aminek megsértése munkajogi
következményekkel járhat. Felelős vállalatirányításunknak kiemelt területei még a pénzmosás elleni küzdelem, az
összeférhetetlenség elkerülése, a kockázatkezelés és a belső ellenőrzés, amelyekkel nevesített felelősök foglalkoznak.
További részletek a felelős vállalatirányításról, etikai rendszer működéséről, sokszínűségről és a korábbi bejelentésekről itt
találhatóak a honlapon.
Melyik terület mivel foglalkozik?

Compliance

A compliance (megfelelőség biztosítási) funkció célja, hogy a CIB Csoport tevékenysége törvényes
keretek között működjön, működése a jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Feladata a compliance
kockázatok (pl. felügyeleti vagy hatósági szankció, jelentős pénzügyi veszteség vagy hírnévrontás
kockázata) azonosítása, értékelése és kezelése, különösen az alábbi szabályozási területeken:
összeférhetetlenség, piaci visszaélések, fogyasztóvédelem, befektetési szolgáltatások.

Belső
ellenőrzés

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek
célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, ennek keretében
értékeli és javaslataival támogatja a szervezet kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásának
hatékonyságát. A belső ellenőrzés feladata, hogy a kockázatokat kezelni hivatott kontroll rendszert
értékelje és fejlesztési javaslatot tegyen.

Jogi osztály

A jogi osztály célja, hogy a CIB Csoport tevékenységének jogi kereteit biztosítsa, a működése,
folyamatai, termékei a jogszabályoknak megfelelően kerüljenek kimunkálásra, ehhez a szükséges
belső szabályokat elkészítse, a belső szabályok módosításához segítséget nyújtson, a hatóságok,
bíróságok és bármely harmadik fél előtt a CIB Csoport tagjait képviselje, megvédje, az adatvédelmi
megfelelőséget biztosítsa.

Pénzmosást
megelőző
terület

A pénzmosás megelőzése terület feladata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésével és megakadályozásával, valamint a nemzetközi pénzügyi szankciók betartásával
kapcsolatos banki tevékenységek felügyelete.
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FELELŐS MARKETING
A CIB Csoport a stratégiai célok elérését a marketing anyagaiban használt vizuális megjelenéssel és szlogennel, a „Valódi
lehetőségek”-kel támogatja. Termékeinkről és szolgáltatásainkról jelenlegi és potenciális ügyfeleink marketing
tevékenységünkön keresztül értesülhetnek. Fontos számunkra, hogy érthető, korrekt tájékoztatást nyújtsunk oly módon,
hogy az felkeltse az érdeklődést termékeink és szolgáltatásaink iránt.
Marketingkommunikációs anyagainkat jogi és compliance véleményezést követően véglegesítjük a felelős működés, jogi
megfelelés biztosítása érdekében. Kampányaink során figyelembe vesszük az etikai és fenntarthatósági irányelveket
egyaránt. A CIB Csoport nem hirdet olyan médiában, melyek bármely szélsőséges eszme kinyilvánításának teret nyújtanak.
Az ügyfeleinkkel való felelős kommunikációnak, valamint a jogszabályi előírásoknak eleget téve termékeinket nem ajánljuk
kiskorúaknak, nem reklámozunk olyan közintézményekben, ahol 18 év alatti fiatalok oktatása, képzése zajlik.
Az Önszabályozó Reklám Testület igazolása a reklám-önszabályozásról a mellékletek között megtalálható.
FELELŐS BESZÁLLÍTÓI POLITIKA
Anyabankunk az Intesa Sanpaolo irányelveknek összhangban az etikus magatartás, mint a szerződéshez kapcsolódó
kötelezettség is megjelenik a beszerzési folyamatainkban is, amelynek alapján a beszállító partnereknek szavatolniuk kell,
hogy szerződéskötés előtt elolvasták etikai kódexünket, megértették az abban foglalt, rájuk vonatkozó részeket ("Vezető
irányelvek érintetti kapcsolatainkban" és "Vezető irányelvek beszállítói kapcsolatainkban), egyetértenek annak
tartalmával, és működésük az abban foglaltaknak teljes mértékben megfelel. Ugyanakkor beszállítóinknak lehetőségük
van az etikai bejelentések megtételére az etikaibejelentes@cib.hu címen.
A beszállítóinkkal kötött szerződésekbe nemcsak az etikus magatartásra vonatkozó szabályok, hanem a külső és belső
szabályozásainknak megfelelően a GDPR-ra és a korrupcióellenességre vonatkozó passzus is bekerült, kiemelt témáink
továbbá:
•
•
•

a beszállítók jogainak (különösen az egészséghez, a biztonsághoz és a megkülönböztetés-mentességhez való jog)
tiszteletben tartása;
az emberi jogok tiszteletben tartása a beszerzési lánc egészében (különösen a kereskedelmi kapcsolatok kerülése
olyan beszállítókkal, amelyek akár alkalmazottaik, akár tágabb közösségük emberi jogait megsértik);
az energia hatékonyságot, mint kulcsfontosságú elemeket beépítjük beszerzéseinkbe, felújítási- valamint új építési
terveinkbe;

ÉRINTETTJEINK BEVONÁSA
Stabil működésünk során és a bizalmon alapuló, valódi lehetőségeket biztosító növekedési stratégiánk megvalósításában
alapvető az érintettekkel folytatott folyamatos párbeszéd. Érintettjeinknek tekintjük mindazokat, akikre bankunk
tevékenysége és működése hatással lehet, és/vagy akik hatással lehetnek vállalatunkra. Ezek közül, működésünk
szempontjából, kiemelt jelentősége van a következő három csoportnak: munkavállalók, ügyfelek és a tulajdonos. A három
kiemelt jelentőségű érintetti csoporton kívül további érintettjeinket is azonosítottuk, ezek: a beszállítók, valamint a civil
szervezetek, helyi közösségek és szakmai szervezetek. Közösségi kapcsolataink közé a szakmai szervezetekkel
(egyesületek, szakmai szövetségek, kamarák), a civil szféra (nonprofit szervezetek, alapítványok, helyi közösségek)
képviselőivel és a helyi közösségek tagjaival fennálló kapcsolatainkat soroljuk. Érintettjeinkkel különböző kommunikációs
eszközök használatával és eltérő csatornákon keresztül kerülünk kapcsolatba, a legfontosabbakat a jelentésben is
kiemeljük, összefoglaló áttekintés pedig a honlapon érhető el.
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ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG
A stratégia középpontjában ügyfeleink állnak: célunk, hogy a Bank az ügyfelei elsődleges pénzügyi szolgáltatójává váljon
kiváló ügyfélkapcsolatok mentén. Vállalatirányításunk, mindennapi működésünk és változásaink hátterében ez a legfőbb
mozgatórugó.

AZ ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG BIZTOSÍTÉKAI
A magas szintű ügyfélközpontúságot nemcsak a munkatársak felkészültsége és a hozzáállásukat meghatározó ösztönzési
rendszer és vállalati kultúra, de a körültekintő, hatékony vállalatirányítási rendszer is biztosítja. A jogszabályok által is
erősen befolyásolt vállalatirányítási keretrendszerünk közül az alábbiak a legfontosabbak az ügyfélközpontúság biztosítása
érdekében:

✓

Az ügyfelek érdekérvényesítése hangsúlyosan a legfelső döntéshozatali szinteken a stratégia és annak
megvalósulását szolgáló akciótervezés során

✓

Az árazási politikánk során figyelembe vesszük a tisztességes verseny és piaci hatékonyság szempontjai mellett
az ügyfeleink lehetőségeit is, felelős döntéshozatal mellett igyekszünk kiterjeszteni termékeinket és
szolgáltatásainkat ügyfeleink széles körére, hogy hátrányos helyzete miatt senki ne kerüljön kizárásra

✓

Érintetti párbeszéd az ügyfelek szempontjait képviselő szakmai és civil szervezetekkel

✓

Az ügyfelek jólétét szolgáló jogszabályok maradéktalan betartását célzó compliance rendszerünk

✓

Önszabályozás a felelős és etikus marketing és értékesítés során (igazolást lásd mellékletben)

✓

Munkatársak mindennapi működésében ügyfélközpontúságot biztosító HR-rendszerek és -folyamatok (vállalati
kultúra, ösztönzőrendszer, képzések, sokszínűség)
Az ügyfél-elégedettségi és lojalitási
mutatóink emelkedtek
A 100% figyelem Program
fennállásának 12. évfordulóját
ünnepelte. Az ügyfél-elégedettségi
kutatások az ügyfelek elégedettségét
vizsgálva, bankunkat a versenytársakkal
összehasonlítva kimutatták, hogy:

A termékeink, szolgáltatásaink minőségének
megítélése kiemelkedő

Betartjuk értékesítéskor tett ígéreteinket

A gazdasági válság következtében Magyarországon felerősödött a
fogyasztók védelmének igénye mind a társadalom mind pedig a
jogalkotók részéről. A CIB Csoport igazodva az elvárásokhoz már
korábban kialakította a fogyasztók védelmét elősegítő eljárásokat.
Külön szakértőt neveztünk ki erre a feladatra, aki gondoskodik a
fogyasztók
érdekeinek
figyelembevételéről
a
mindennapi
működésben, illetve arról, hogy a szemlélet a vállalati kultúránk
szerves részévé váljon.
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ÜGYFELEINK ÉRTÉKE
Bankunk
már
12
éve
elkötelezett
híve
az
ügyfél-elégedettség
tanulmányozásának. Szervezeti működésünk mindennapjaiban fontos szerepet
kap az ügyfélközpontú gondolkodás, pénzügyi szolgáltatásaink kialakítása is
ennek mentén történik. A 2019-es évben is külső kutató vállalat segítségével
elemeztük ügyfeleink elégedettséghez és lojalitásához való viszonyulását,
melyben az alábbi eredményekre jutottunk.

Az új trend lakossági ügyfeleink körében:, az Ár-érték arány, az Imázs és az
Értékesítés utáni tevékenység vannak leginkább hatással az elégedettségre.

A 2019-es év sok újdonságot hozott bankunk életében, melynek hátterében leginkább technikai fejlesztések álltak. Az
innováció, a fejlesztések támogatása mindig előremutató egy nagyvállalat életében, a CIB Csoport is hosszú távú előnyeit
fogja érzékelni.
A változások hatása rövid távon azonban jelentősen érinti ügyfeleinket, így a 2019-es év talán kiemelkedően fontos volt
számunkra ügyfél-elégedettségi szempontból. Ügyfeleinkkel hosszú távú, jó üzleti kapcsolatra törekszünk, ennek a
kapcsolatnak a minőségét pedig folyamatosan magasan igyekszünk tartani.
Amikor ügyfeleink reagálnak megkereséseinkre, az számunkra azt jelenti, hogy bizalmat adnak nekünk, hogy véleményüket
figyelembe is vesszük. CIB Mérce Programunk 2019-ben is az egyik legfontosabb eszközünk volt ügyfeleink véleményének
feltérképezésére. Az év során több mint 297 279 ügyfelet kerestünk meg email-en keresztül és kérdeztünk meg
termékeinkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban. 29 617-en értékelték a CIB Csoportot, az értékelés eredménye 34,6% (egy
-100%-tól +100%-ig terjedő skálán), mely eredmény pozitív és biztató.
CIB Mérce Programunk mellett a már 11 éve folyamatosan végzett ügyfél-elégedettségi kutatásainkat 2019-ben is
elvégeztük: a lakossági ügyfelek mellett KKV szegmensben indítottunk el egy-egy kutatást: versenytárs-összehasonlítást
és saját ügyfélkörben végzett felmérést.
Versenytársainkkal való összehasonlításunk mindig hasznos információt ad ahhoz, hogy elhelyezzük magunkat a piacon
és megragadjuk a lehetőséget a megújulásra. Saját ügyfeleink körében végzett kutatásaink eredménye pedig olyan
információkkal lát el bennünket, melyekkel jobban megismerjük ügyfeleink igényeit, szokásait.
A kutatások eredményei alapján az ügyfél-elégedettségi és lojalitási mutatóink növekedést mutatnak, melyek értékét
jelentősen befolyásolták a következő tényezők: szolgáltatás minősége, az imázs és az értékesítés utáni tevékenységünk
minősége.
A lojalitás mindkét szegmensben kiemelkedő eredménnyel zárt a megelőző évekhez képest. Szintén növekedett az ajánlási
kedv, illetve ügyfeleink véleménye szerint a CIB közel áll az ideális pénzügyi szolgáltatóhoz.
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Elégedettségi kutatásaink mellett kiemelt figyelmet fordítunk beérkező
panaszaink kezelésére. Számunkra nagyon fontos, hogy ezeknél a
megkereséseknél méltányos szemlélettel közelítsünk a megoldás
felé, ezt a szemléletet az év során folyamatos képzésekkel, szakértői
segítségnyújtással támogatjuk a CIB Csoport szervezetein belül is.
Panaszaink számossága 2019-ben meghaladja az előző évit, mégis
azt gondoljuk, hogy az ügyfélközpontú szemléletünk meghozza a várt
eredményt: a panaszosok bizalommal fordulnak felénk és kérik
megoldásunkat problémájukkal kapcsolatban.

2019. december 31-i adatok alapján
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A digitális változások egy jelentős részét képviselik megújult, új modell szerint működő fiókjaink. Ezen fiókok száma 2019ben tovább bővült és év végére ez az új működési modell már a gyakorlatban is rutinosan működött. Ezekben a fiókokban
elengedhetetlen, hogy az újításokat szorosan nyomon kövessük nem csupán ügyfeleink, de munkatársaink körében is.
Kiemelten fontosnak tartjuk az új modell megismerésének visszamérését, az ügyfelek reakciójának figyelését az
újításokra vonatkozóan, melyeket a további változtatások bevezetése előtt elemzünk, értelmezünk és azok mentén üzleti
döntéseket hozunk

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD A HOZZÁFÉRÉSSEL
KEZDŐDIK
Bankfiókjaink kialakításakor ügyelünk arra, hogy minden
ügyfél számára megközelíthető, illetve az ügyintézés minél
könnyebb legyen.

FELELŐSSÉGTELJES
ÜGYFÉLKAPCSOLATOK
Ügyfeleink számára számos lehetőséget biztosítunk törlesztési nehézségeik áthidalására, például:
•

•

•

Ingatlanfedezet nélküli hitel esetében lehetőség van a futamidő meghosszabbításával csökkenteni a havi
törlesztőrészletet. A CIB Adósságrendező Hitel II. termékünkkel pedig több ingatlanfedezet nélküli hitel vagy
hitelkártyán, folyószámlahitelen összegyűlt tartozás vonható össze és rendezhető hosszabb idő alatt, egyenlő havi
törlesztőrészletekben.
Ingatlanfedezetes hitel esetében a CIB Optimális Könnyítési Programot ajánljuk, mely keretében a futamidő
meghosszabbítása mellett lehetőség van a havi törlesztés 5 éven át történő 25%-os mérséklésére. Amennyiben ez
ügyfelünk számára nem jelent elegendő mértékű megoldást, lehetőség van egyedi átütemezési konstrukció
igénylésére a törlesztési nehézség okának megfelelő igazolása mellett.
Fontos számunkra, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyfelek pénzügyi nehézségeit indukáló változásokra. A
bankon belül létrehoztunk egy speciális egységet, a jövőbeni kockázatok megelőzése, időben történő kezelése
érdekében.

A felelősségteljes ügyfélkapcsolat tényezői

Rendszeresség
Bizalom
Partnerség
Értéknövelés
Egyszerűség

Találkozzunk ügyfeleinkkel, folytassunk folyamatos párbeszédet!
Az ügyfelek érezzék magukat biztonságban, legyenek bizalommal pénzügyi kapcsolattartójuk felé!
Alakítsunk ki stabil válságálló együttműködéseket biztos szakmai háttérrel és nyílt kommunikációval!
Hosszú távú, valódi értéket teremtő pénzügyi megoldásokat alakítsunk ki!
A bankcsoporton belüli szinergiákat kihasználva a lehető legegyszerűbb, legátláthatóbb
konstrukciókat és megoldásokat preferáljuk!
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TERMÉKPORTFOLIÓ ÉS DIGITALIZÁCIÓ
A CIB a lakossági szegmensben a különböző kereskedelmi csatornák, különös tekintettel a mobilalkalmazás, az
internetbank és a honlapon keresztül elérhető online termékigénylési folyamatok fejlesztésén keresztül kívánja növelni a
hitelkihelyezések volumenét. A megtakarítási termékek tekintetében a CIB a rendkívül alacsony kamatkörnyezetben nagy
hangsúlyt fektet az alternatív megtakarítási megoldások nyújtására. A prémium banki szolgáltatások terén a kínálat
folyamatos bővítése a cél, továbbá, hogy az elektronikus
csatornákon és a fiókhálózaton keresztül magas színvonalú
vagyonkezelési és biztosítási termékeket és kiváló
Törekszünk rá, hogy termékeink és
minőségű, sztenderdizált banki szolgáltatásokat nyújtson a
szolgáltatásaink káros környezeti és társadalmi
Bank. A stratégia kiemelt fókuszát jelenti az ezredfordulós
hatásait minimalizáljuk.
nemzedék kiszolgálása, ahol a CIB új digitális termékek és
szolgáltatások
kidolgozásával
és
a
felsőoktatási
• Kockázatkezelési folyamatok
intézményekkel történő együttműködésekkel kívánja
• Döntéshozatal folyamata
aktivitását növelni. A CIB üzleti stratégiájának része a
• Érintett ügyfelek és partnerek
vállalati
szegmens
piaci
pozíciónak
erősítése
teljeskörű tájékoztatása
ügyfélakvizíciókon és növekvő üzleti volumeneken
• Egyszerűsítés
keresztül. A vállalati internetbank és front-end rendszer
• Magas szintű reklám önszabályozás
megújításával, a folyamatok egyszerűsítésével a cél, hogy
a KKV és a nagyvállalati ügyfelek ügyleti, betéti és
devizaforgalmuk minél nagyobb hányadát a CIB-nél
bonyolítsák. Jelentős hangsúlyt kap a treasury szolgáltatások erősítése is. A fentieken túl az elkövetkezendő években a
CIB még inkább ki szeretné használni anyavállalatával, az Intesa Sanpaolóval való kapcsolatban rejlő szinergiákat, hogy
ezáltal megerősítse jelenlétét a multinacionális vállalati szektorban.

Digitális innováció 2019-ben
Online személyikölcsön-igénylés és számlanyitás új ügyfeleknek – forradalmi újítás a CIB Banktól
2018 második felében a CIB Bank Magyarországon az elsők között tette elérhetővé új ügyfelek számára a ténylegesen
teljesen online, fióklátogatás vagy postai, futárral kihozott szerződések aláírása nélküli személyikölcsön-igénylést és
számlanyitást honlapján keresztül. A szolgáltatás népszerűsége azóta is folyamatosan növekszik.
Honlap
A digitális átállás jegyében a CIB Bank 2018-ban átalakította a honlapját, a már említett, áttörést hozó online igénylési
lehetőség mellett a megkerülhetetlen információforrás hasznos funkciókat, átláthatóbb struktúrát és friss külsőt is kapott.
Az új szerkezetnél a CIB Bank a linkek és a gombok megfelelő pozícionálására éppúgy erős hangsúlyt fektetett, mint az
ügyfélbarát szövegezésre: ezek jelentik a kulcsot a gyors keresésre és az egyszerű tájékozódáshoz. Az érthetőséget
hasznos kiegészítő tartalmak is javítják. A már megszokott extrafunkciók mellett – mint az online üzenetküldés és
panaszbejelentés vagy a valutaváltó – a honlap minden évben további lehetőségekkel bővül. Ilyen a geolokáció
segítségével működő fiók- és ATM-kereső vagy a főoldalról és az aloldalakról egyaránt elérhető visszahívás kérése és a
chat funkció. A személyi kölcsön- és a lakáshitelkalkulátor is átalakult a honlapon, ahol nemcsak a tartalom és a
menüpontok, hanem azok megjelenése is változott. A kialakítás természetesen reszponzív, azaz a felületet minden
eszközre, így tabletre és mobiltelefonra is optimalizálták.
CIB Bank Mobilalkalmazás
Az indulása után három évvel, 2019-ben a CIB Bank Mobilalkalmazás felhasználóinak száma év közben átlépte a 200 ezres
határt és év végére már 273 000 felhasználónk volt. A mobilalkalmazáson keresztül már 2018 első félévében megtörtént
az ezredik személyikölcsön-igénylés, amely szám folyamatosan növekszik. A folyamaton végighaladva akár 7 perc alatt
megtörténik az automatikus bírálat és az igényelt hitelösszeg folyósítása az ügyfél CIB Banknál vezetett bankszámlájára.
A mobilalkalmazásban kezelhetők a befektetések és betétlekötések, láthatók a biztosítások, elérhető a SEPA átutalás, a
kisösszegű megtakarítások azonnali, szinte egy mozdulattal való elhelyezését segítő Dayposit funkció neve #withSAVE-re
változott. A mobilalkalmazásban még jóval az Azonnali Fizetési Rendszer elindulása előtt bevezettünk egy a hazai piacon
úttörő #withPAY szolgáltatással a CIB Bank ügyfelei a bankszámlaszám ismerete és így megadása nélkül indíthatnak
egymás között átutalási műveleteket: elég kiválasztani a partnert telefonjuk névjegyzékéből. Ehhez előzetesen
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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.
Azonnali készpénzbefiztésre alkalmas ATM-ek telepítése
Szintén a digitális átállást segíti, hogy 2019-ben a CIB Bank elkezdte az azonnali készpénzbefizetésre alkalmas ATM-ek
telepítését, melyeket 2020-ban továbbiak követnek majd. Ezen ATM-ek esetében a befizetett összeg néhány másodperc
alatt megjelenik és felhasználhatóvá válik az ügyfél számláján. Az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés bármikor elérhető,
a nap 24 órájában akár hétvégén is. Mind a lakossági, mind a vállalkozói oldalon komoly fejlődést jelent az azonnali
befizetésre alkalmas automaták telepítése, hiszen pénztári szolgáltatás igénybevétele nélküli befizetést tesznek lehetővé
azonnali jóváírással.
Apple Pay bevezetése
2019 októberétől bankunk elérhetővé tette a CIB Visa Inspire kártyával rendelkező ügyfelei számára az Apple Pay
szolgáltatást, amely nemcsak egyszerű és biztonságos, de minden eddiginél gyorsabb és kényelmesebb mobilfizetési
módot biztosít számukra. Az Apple Pay lényege a biztonság, a személyes adatok védelme. Az Apple Pay szolgáltatással
használt bankkártya tényleges kártyaszámait sem a készülék, sem az Apple szerverei nem tárolják. A program egy egyedi
azonosítót (Device Account Number) rendel a kártyához, amelyet titkosított formában, biztonságosan tárol a készülék
biztonsági moduljában (Secure Element). Minden tranzakció engedélyezése egyedi, alkalmanként változó biztonsági kód
alapján történik.
Kétfaktoros azonosítás bevezetése
A CIB Bank 2019 elején bevezette az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online
bankkártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. Ennek megfelelően a megszokott kártyaadatok (név, kártyaszám,
lejárat, CVC/CVV kód) mellett egy egyszer használatos kódot is meg kell adnia azoknak az ügyfeleknek, akik olyan
internetes kereskedőtől vásárolnak, amely alkalmazza megerősítő kód használatát a vásárlási folyamat során. Azokon az
oldalakon, ahol kérik a kódot, megtalálható a „Verified by Visa”, illetve a „MasterCard SecureCode” logó.
Digitális megoldások a bankfiókokban
2018-ban a CIB Bank megnyitotta első újgenerációs bankfiókját a budapesti Szent István körúton, melyet 2019-ben két
újabb bankfiók a Westend és a Kék golyó utcai fiók követett. A bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo által kidolgozott új
fiókarculati megközelítés lényege, hogy a bankfiókok nemcsak a pénzügyek közvetlen intézésére szolgálnak, hanem
egyfajta közösségi térként is használhatók, ahol az ügyfeleknek lehetősége nyílik a beszélgetésre, a találkozásra vagy akár
a munkára is. Ennek megfelelően az új típusú fiókok leginkább egy nappalira hasonlítanak, amelyben kanapé és egy nagy
közösségi asztal is található, melyhez bárki leülhet, nemcsak a bankba ügyet intézni érkezők. Az új típusú fiókban kiemelt
szerepet kapnak az egyszerűbb műveletek végzését lehetővé tevő digitális megoldások, a közösségi asztalon tableteken
keresztül bárki elérheti a CIB internetbankját vagy mobilalkalmazását, és ha szeretné, akár kérheti ezek használatához a
bankárok segítségét is. A tanácsadást igénylő műveletekhez – pl. lakáshitel-igénylés, befektetés – különböző szintű
szeparáltságot nyújtó terek állnak rendelkezésre: vannak félig elkülönített részek, ahol a bútorzat elrendezése teremti meg
a megbeszéléshez szükséges bizalmas környezetet, a maximális diszkréció érdekében pedig teljesen elkülönített tárgyalók
is rendelkezésre állnak. A CIB Bank a fióki kiszolgálási modellt is átalakította teljes hálózatában: a betérő ügyfeleket a
bejáratnál egy munkatárs fogadja, aki segít megtalálni a legegyszerűbb és leggyorsabb csatornát az elintézni kívánt
ügyekhez. A bank ezt a szolgáltatást fokozatosan vezeti be minden fiókban, mely a nagyobb forgalmú budapesti és vidéki
egységekben pedig már működik. Emellett a bank kiemelt ügyfélkiszolgálást vezetett be a lakossági ügyfelei körében,
melynek lényege, hogy minél több ügyfélnek biztosítunk saját kapcsolattartót. A digitális átállás jegyében ezen kívül minden
fiókban papírmentessé tettük a pénztári tranzakciókat, és 2020-ra tervben van további fióki folyamatok papírmentessé
tétele. Az ügyfelek a tranzakció egyes lépéseit egy tableten intézhetik, majd a folyamat végén nem egy papírt kell aláírniuk,
hanem egy elektronikus bizonylatot a tableten keresztül, amit a bank elektronikusan el is juttat a részükre emailben vagy a
CIB Bank Mobilalkalmazásban és a CIB Bank Online-on.
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CIB Business Online – vállalati internetbank
2019 augusztusában vezettük be új internetbanki szolgáltatásunkat, a CIB Business Online-t, amelyet kifejezetten vállalati
ügyfeleink igényeire szabtunk, hogy még inkább megkönnyítsük pénzügyeik elektronikus ügyintézését.
Fejlesztési célunk, hogy a jelenleg is népszerű Business Terminál szolgáltatási színvonalának szintjét érjük el, illetve
haladjuk meg a közeljövőben. A klasszikus elektronikus banki szolgáltatások mellett digitális ügyfélkiszolgálással és
papírmentes folyamatokkal tesszük kényelmesebbé vállalati ügyfeleink napi ügyintézését.
A már széleskörű elérhető szolgáltatás mellett bankunk folyamatosan új funkciókkal bővíti a csatornát, így hamarosan
elérhetővé válik az értékpapír szolgáltatás, vámfizetési megbízás (EBÜK szolgáltatás), csoportos beszedés és a cash pool
riportok. Ezen felül a CIB Business Online, kiváltva a korábbi papíralapú ügyintézést, több mint 30 különböző digitalizált
folyamattal fogja segíteni a vállalati ügyfelek napi banki kapcsolattartását.
A szolgáltatást az eltérő igényeknek megfelelve két különböző típusú, a PSD2 irányelv követelményeinek megfelelő
hitelesítési eszközzel lehetséges használni, amelyek garantálják a pénzügyek biztonságos intézését:
•

•

ViCA (Virtuális Chipkártya Alkalmazás) – Android/iOS okoseszközön futó, innovatív személyi hitelesítő alkalmazás,
jelszógeneráló eszköz. A ViCA által generált egyszeri jelszót minden esetben a ViCA megfelelő funkciójának
automatikus művelete juttatja el a Bank részére.
CIB Hard Token – egy PIN kóddal védett jelszógeneráló eszköz, amely egy egyszer használható, korlátozott ideig
érvényes numerikus kódot biztosít bejelentkezéshez és az aláírást igénylő műveletek jóváhagyásához.

Business Terminál legfontosabb jellemzői:
Termékek/szolgáltatások,
ügyfeleinek:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

amelyeket

a

Bankcsoport

kínál

Befektetési termékek

•
•
•

Átutalások

•

Hitel- és bevásárlókártyák

•

A nap 24 órájában információ
Egyedi igényekhez illeszthető
Egyedi PC-re és hálózatra is
telepíthető
Több felhasználó egyidejűleg, eltérő
jogosultsági szintekkel is használhatja
Önálló és együttes aláírás

Betéti kártyák
Hiteltermékek
Folyószámla és betétek
Jelzáloghitelek

CIB Business Online legfontosabb jellemzői:
•
•
•

Biztosítási termékek
Elektronikus csatornák
Lízing
Egyéb

•
•
•

A nap 24 órájában információ
Egyedi igényekhez illeszthető
Internetes böngészőkkel megfelelően
működik, egyéb szoftver vagy plug-in
telepítése nem szükséges
Eszközfüggetlenül használható, távoli
aláírást is lehetővé tesz
Több felhasználó egyidejűleg, eltérő
jogosultsági szintekkel is használhatja
Önálló és együttes aláírás is lehetséges

Az MNB Növekedési Hitelprogram harmadik szakaszának lezárultával a CIB Bank új, saját forrásból nyújtott forint és euro
fix kamatozású hitel- és lízingtermékkekkel lépett a piacra. Cél a hosszú távon is kiszámítható kamatozású finanszírozással
támogatni a vállalati szektort.
2019. január 4-étől a CIB Csoport az elsők között csatlakozott az MNB által elindított újabb NHP konstrukcióhoz, az NHP
fixhez, amely beruházásokhoz és lízingügyletekhez igényelhető, tovább növelve ezzel a kiszámítható, rögzített kamatozású
termékek részarányát a portfolióban.
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Az üzleti életet ma is megnehezítő tényező mind nemzetközi, mind belföldi vonatkozásban a felek közötti bizalmatlanság,
mely jellemzően a nem teljesítésből eredő kockázatból fakad. Így a kereskedelemfinanszírozási termékpalettájáról nem
hiányozhatnak az okmányos ügyletekhez kapcsolódó szolgáltatások sem, melyekkel ezen kockázatok csökkenthetők. Az
okmányos termékek széles körét kínáljuk ügyfeleink számára az okmányos inkasszótól, akkreditíven és garancián át az
export akkreditívek diszkontálásáig.
Bankunk vállalati partnerei részére hozta létre saját fejlesztésű elektronikus rendszerét, az ún. Business Terminál (BT)
rendszert annak érdekében, hogy ügyfeleink banki ügyeiket minél kényelmesebben, elektronikus úton intézhessék.
2019 augusztusában pedig bevezettük új internetbanki szolgáltatásunkat, a CIB Business Online-t, amelyet kifejezetten
vállalati ügyfeleink igényeire szabtunk, hogy még inkább megkönnyítsük pénzügyeik elektronikus ügyintézését.
Fejlesztési célunk, hogy a jelenleg is népszerű Business Terminál szolgáltatási színvonal szintjét érjük el, illetve haladjuk
meg a közeljövőben ezzel a szolgáltatásunkkal. A klasszikus elektronikus banki szolgáltatások mellett digitális
ügyfélkiszolgálással és papírmentes folyamatokkal tesszük kényelmesebbé vállalati ügyfeleink napi ügyintézését.
A CIB középtávú stratégiájának másik célterülete a reálgazdaság finanszírozása, így a Bank ennek megfelelően tovább
fejleszti a KKV szegmensnek nyújtott termékek és szolgáltatások kínálatát. A saját forrásokból történő finanszírozás mellett
célunk, hogy aktívan részt vegyünk a támogatott finanszírozási formák nyújtásában is (többek között a Magyar Nemzeti
Bank (Növekedési Hitelprogramjai), az EXIM Bank, illetve az MFB refinanszírozási programjaiban). A kkv- és nagyvállalati
hitelek, valamint lízingszolgáltatások mellett a CIB Csoport faktoring szolgáltatásokat is kínál a rövid távú likviditási hiányok
áthidalására.
Külön figyelmet fordítunk az agrár és élemiszeripar vállalati szereplőinek magasabb szintű kiszolgálására. Számos banki
eszközzel támogatjuk azt a kormányzati célt, hogy a termékek a lehető legmagasabb feldolgozottségi szintet követően
hagyják el az országot. Célunk, hogy továbbra is segítsük az ágazatok fenntartható fejlődését.
Lízing online kalkulátor lakossági és vállalati gépjárműfinanszírozáshoz
Ahogyan az élet minden területén, úgy a lízingfinanszírozásoknál is megfigyelhető a digitalizáció. Egyre több ügyfelünk
tájékozódik a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatosan az interneten. A tájékozódás kiterjed mind a feltételrendszerek,
mind pedig a konkrét finanszírozási konstrukciók megismerésére. Online kalkulátorunk népszerűsége évről évre emelkedik.
Ügyfeleink igényeik szerint személyre szabott ajánlatokat készíthetnek, illetve visszahívást is kérhetnek, hogy minél
alaposabban megismerhessék feltételeinket. Szakértőink teljeskörű segítséget nyújtanak a benyújtandó dokumentumokkal
és a teljes finanszírozási folyamattal kapcsolatosan.
Lakossági ügyfelek
A lakossági ügyfeleinknél erősödött az alternatív csatornák szerepe: tovább nőtt a forgalom az online regisztrációs
oldalunkon, ahol az ügyfél kikalkulálhatja törlesztő részletét és visszahívást kérhet, illetve telefonon keresztül is kérhet
tájékoztatás, személyre szabott kalkulációt, majd elindíthatja az igénylést. A hitelezési folyamatainkban továbbra is a
prudenciára törekszünk: az ügyfelek előzetes tájékoztatása, felvilágosítása teljes körű, kockázat-kezelési szabályaink
összhangban vannak a jogszabályi elvárásokkal, a hitelkihelyezés során szem előtt tartjuk a felelős hitelezés szabályait.
Digitalizációs fejlesztéseink jelentősen megkönnyítik a hozzáférést szolgáltatásainkhoz.
A CIB Bank 2019-ben felvette termékportfóliójába a CIB Babaváró Kölcsönt és a Családi Otthonteremtési Kedvezményt
(CSOK) is.

CIB Novathon konferencia
Bankunk és anyavállata, az Intesa Sanpaolo 2019 októberében rendezte meg a CIB Novathon fintech konferenciát, ahol a
pénzügyi szektor meghatározó szereplői nemcsak a legforróbb témákat és a legújabb kihívásokat vitatták meg, de
bemutatták innovatív megoldásaikat is. A rendezvényen a résztvevők egy élő legenda, az Apple Computer társalapítója,
Steve Wozniak gondolatait is meghallgathatják az innovációról, a mesterséges intelligenciáról és a technológia jövőjéről.
Az esemény, melyet a nagyközönség számára is megnyitottunk, mindenki számára ingyenes volt.
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A CIB CSOPORT ÜGYFELEINEK MEGOSZLÁSA TÍPUS SZERINT (FŐ)
Ügyfelek száma
Lakossági
Vállalati
Összesen

fő
352 619
61 390
414 009

2019. december 31-i adatok alapján
A CIB CSOPORT ÜGYFELEINEK MEGOSZLÁSA ÉLETKOR SZERINT (%)
Ügyfelek megoszlása
0-32 éves
33-42 éves
43-52 éves
53-67 éves
67 év fölött

%
16,1
23,1
26,4
22,4
12

2019. december 31-i adatok alapján
A CIB CSOPORT LAKOSSÁGI ÜGYFELEINEK MEGOSZLÁSA A BANKKAL FENNÁLLÓ KAPCSOLAT HOSSZA SZERINT (%)
Ügyfelek megoszlása
0-1 év
2-4 év
5-7 év
8-10 év
11-20 év
20 éve vagy annál régebben

%
6
11,7
5,2
10,2
57,2
9,7

2019. december 31-i adatok alapján
LAKOSSÁGI TERMÉKHASZNÁLAT (MIKROVÁLLALATI ÜGYFELEKKEL EGYÜTT)
Termékhasználat
Lakossági hitelállomány (milliárd forint)
Lakossági betétállomány (milliárd forint)
Aktív bankkártyák száma
CIB Internet Bank aktív ügyfelek száma (fő)

2017.
290,2
500,5
375 521
301 730

2018.*
367,5
571,7
345 504
312 977

2019.*
426,0
641,6
362 368
307 641

*2019 végén egyes ügyfelek átkerültek Workout szegmensről vissza az üzlethez, eszerint visszamenőleg módosítottuk a 2018-as
számokat is; December 31-i konszolidált, IFRS adatok
VÁLLALATI TERMÉKHASZNÁLAT
Termékhasználat
Vállalati hitelállomány (milliárd forint)*
Vállalati betétállomány (milliárd forint)
Aktív bankkártyák száma
CIB Internet Bank aktív ügyfelek száma (fő)

2017.
472,4
693,9
4 981
3 865

2018.*
551,6
764,8
4 575
3 939

2019.*
658,1
779,4
5 532
3 820

*2019 végén egyes ügyfelek átkerültek Workout szegmensről vissza az üzlethez, eszerint visszamenőleg módosítottuk a 2018-as
számokat is; December 31-i konszolidált, IFRS adatok
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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK A FÓKUSZBAN

Testimonial

Az elmúlt években a CIB Bank KKV-Lízing partnereinek vezetői lehetőséget kaptak arra, hogy
releváns gazdasági médiumok hasábjain bemutathassák üzleti sikerük titkát. Ezek a cikkek
országos és helyi lapokban, valamint az online médiában jelentek meg. Ezt a kezdeményezést
továbbgondolva 2019-ben is folytattuk közösségimédia-felületeinken és egy erre kialakított
microsite-on a 2018-ban indított videósorozatot, amelyben bemutatjuk – hitelesen – azokat a
valódi KKV ügyfeleinket, akik a CIB segítségével lettek sikeresek. Inspiráljuk a hazai KKV-kat és
egyúttal segítjük ügyfeleinket a pénzügyeken túl is: népszerűsítjük őket és cégüket. A
videósorozat részeként a KKV vezetők mellett a bank KKV kapcsolattartóival is készültek
epizódok

Üzleti
reggeli

Mára már hagyományosan minden év őszén és tavaszán országosan speciális témák köré
szervezett üzleti eseményekre invitáljuk ügyfeleinket és vállaljuk az esemény házigazda
szerepét. E kezdeményezés célja, hogy párbeszédet generáljon a résztvevők között, és hogy
segítse őket a „best practice” elsajátításában. A rendezvények remek lehetőséget biztosítanak
a régiókon átívelő kapcsolatteremtésre a vállalatvezetők, illetve banki szakértők között, valamint
kiváló platformként funkcionálnak ahhoz, hogy értékes tapasztalatokat osszanak meg
egymással, tippeket cseréljenek, és közösen megoldásokat találjanak üzleti kihívásaikra. 2019
elején több új vállalati vezetőt neveztek ki (KKV Üzletág Igazgató, lízing vezérigazgató), ami
kitűnő apropója volt az üzleti találkozásoknak.

Szakmai
konferenciák

Az üzletágak vezetői, valamint bankunk makro elemzője előadóként, kerekasztal meghívottként,
vagy akár vendégként rendszeres résztvevői releváns szakmai konferenciáknak, ahol a hazai
üzleti életet érintő kérdéseket, aktualitásokat ismerhetnek meg a vállalkozások képviselői. A
konferenciák kiváló terepet jelentenek a cégekkel folytatott párbeszédhez.
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MUNKATÁRSAINK
Felelős foglalkoztatási elveink és gyakorlataink révén biztosítjuk a stabil munkavállalói közösséget és szaktudást
bankcsoportunk működéséhez, ami nemcsak a belső elégedettségre van kihatással, de az ügyfelek kiszolgálásának
minősége és gyorsasága is közvetlen összefüggést mutat.
Felelős munkáltatóként majdnem mindenkit határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatunk, ami az elkötelezett,
hosszútávra tervezhető foglalkoztatás szimbóluma is egyben számunkra. A szezonális munkaerő-igényeink kielégítése
érdekében kölcsönzött formában foglalkoztatunk. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak aránya növekszik, így is
segítjük munkatársainkat munka- és magánéletük összehangolásában. Kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink
megtartására, képzésére, rendszeresen indítunk gyakornoki programokat, kiemelkedően teljesítő kollégáink teljesítményét
többféle módon is elismerjük. További részletek a honlapon.

A CIB CSOPORT ALKALMAZOTTAINAK MEGOSZLÁSA (FŐ)

2019. december 31-i adatok alapján

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A MUNKATÁRSAINKÉRT
Az egy főre eső átlagos képzési óraszám 41,9 óra volt, az összes képzési óraszám pedig 83 820.
Számtalan oktatással támogattuk 2019-ben is a kollégáink fejlődését. A lakossági orientációs programunkon közel 150 fő
vett részt 8 csoportban, ugyanebben az évben 24 új oktatóanyag került fel a bankcsoport elektronikus oktatási portáljára. A
termék- és rendszeroktatásainkon túl megújítottuk a munkatársi készségfejlesztési portfoliónkat, melyen 2019-ben 242
kollégánk vett részt, valamint több, mint 140 kollégánknak intenzív angol képzést is szerveztünk.
Korábbi visszajelzések és fókuszcsoportos kutatások alapján átalakítottuk a vezetésfejlesztési rendszerünket, a nyár
folyamán pedig egy kommunikációs kampányban a megtartással kapcsolatos információkat és sikeres módszereket
osztottunk meg a CIB-es menedzserekkel. Az évet egy belső szervezésű vezetői konferenciával zártuk, ahol többek között
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a munkavállalói élmény fejlesztéséről, a generációs különbségekről és a mindfulness fontosságáról hallhattak előadásokat
a vezetőink.
Több, mint 1000 fő vett részt a “Digital Galaxy” elnevezésű tanulási programunkon, ahol a kollégák játékos formában
ismerkedhettek meg napjaink technikai újdonságaival, a nélkülözhetetlen digitalizációs alapfogalmakkal, a hétköznapokat
megkönnyítő legújabb fejlesztésekkel és a legfrissebb CIB-es innovációkkal. Ezen a játékosított oktatási platformon a
hasznos információk mellett a tanulás során megszerzett pontokat többek között olyan különleges nyereményekre is
beválthatták a dolgozók, mint Tesla élményvezetés, drón vagy nyelvtanfolyamok.
KÜLÖN FIGYELEM A TEHETSÉGEKNEK
Nagy hangsúlyt helyezünk a szerveztben a tehetségek azonosítására és a tehetséggondozásra. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2019-ben 42 munkatársunk vehette át a Szakértői Tehetség Program sikeres befejezéséért járó oklevelet. A 2 éves
program során a programban részt vett kollégáink számos, a szakmai fejlődésüket támogató lehetőség közül választhattak,
úgy, mint a mentoring, coaching, prémium oktatási csomag, egyéni oktatási keret, Bankszimulációs program. Emellett
kidolgoztunk egy új Tehetség programot, amelyet Talent University néven 2020-ban, több, mint 60 fővel indítunk el.
NEMZETKÖZI TEHETSÉG PROGRAM
Anyabankunk, az Intesa Sanpaolo Csoport (ISBD) Nemzetközi Tehetség Programja csoport szinten az egyik legfontosabb
kezdeményezés, amely a kollégák kompetenciáinak fejlesztését, valamint a teljesítmény- és szakmai kiválóság-alapú
munkakultúra erősítését tűzte ki célul. A 3-5 éves időtartamú programban a résztvevők nem csak személyre szabott
fejlesztési-, szakmai és vezetői tréningeken, dedikált mentorprogramokon vehetnek részt, hanem minimum egyéves külföldi
tapasztalatszerzésre is mehetnek a bankcsoporton belül. A 2019. évi kiválasztás során 5 CIB-es kollégánk is jól szerepelt,
közülük 4 fő meg is kezdte a minimum 1 éves nemzetközi kiküldetését az Intesa Sanpaolo cégcsoporton belül.
DOLGOZÓI JÓLLÉT
A 2019-es évben folytatódtak a kollégák körében CIB Spirit néven ismert dolgozói elégedettséget növelő belső programok.
Ezek közül is kiemelkedtek a családbarát kezdeményezések: 125 munkatársunk gyermekének nyári táborozását
támogattuk, tavaly ismét közel 800 fő részvételével vártuk a Mikulást, a CIB születésnapja alkalmából Családi Pikniket
tartottunk, illetve folytattuk a Bankfiókák klubja programunkat, melynek keretében a tavaszi és az őszi tanítási szünetek
ideje alatt napközis felügyeletet biztosítottunk a munkatársak gyermekei számára.
Mindezekhez jól illeszkedett a “Womentoring” kezdeményezésünk is, mellyel azt a célt tűztük ki, hogy támogassuk a hölgy
kollégáinkat a tudatos női karrierútról való gondolkodásban, elősegítsük a női kollégák arányának növelését a
felsővezetésben is és sikeresen felkészítsük kismama kolléganőinket a munkavilágába történő visszatérésre. Sikerként
könyvelhetjük el, hogy 2019-re jelentősen növeltük a CIB-hez visszatérő kismamák arányát és a fent említett
programjainkkal elnyertük a Családbarát vállalat címet, melyre kifejezetten büszkék vagyunk.
A munka-magánélet egyensúly támogatása érdekében a központi épületeinkben elindítottuk a „szolgáltatás az irodába jön”
kezdeményezést, ennek keretében ma már a szezonális gumicserén és az autómosáson kívül kollégáink helyben vehetik
igénybe a ruhaszervíz és a ruhatisztítás/vasalás szolgáltatásokat is.
Elindítottuk az új belépőket segítő “CIMBI” programot, amelynek keretein belül több mint 80 önkéntes munkavállalónk
támogatja az újonnan érkező kollégákat munkaviszonyuk első 6 hónapja során úgy, hogy megosztják velük, miért jó CIBesnek lenni, hogyan működünk, milyen lehetőségek és közösségi programok érhetők el a bankunkban. Ezzel is szeretnénk
elősegíteni, hogy új kollégáink minél hamarabb a közösségünk részének érezzék magukat és könnyebben eligazodjanak a
nagyvállalati struktúránkban.
A 2019-es évben kibővítettük az elismerési portfoliónkat. A korábbi évekhez hasonlóan, a vezetők jelölése és az előző évi
értékesítési eredmények alapján egy ünnepélyes gála vacsora keretében díjaztuk 150 TOP értékesítőnket és támogatónkat.
Az Év Megtartó Vezetőit, illetve Aranycsapatait, valamint a 20-25-30 éves CIB-es jubileumi évüket betöltő munkatársainkat
egy nagyszabású év végi díjátadón az Igazgatóság tagjai köszöntötték.
Ez az év amiatt is különleges volt, mert 2019-ben volt 40 éve, hogy a CIB Bank alapító elődje, a Közép-európai Nemzetközi
Bank megkezdte működését. Ennek apropóján számtalan izgalmas akcióval és meglepetéssel készültünk: kibővített
keretek között újra meghirdettük a Sabbatical (Alkotói Szabadság) programunkat, melyen ez alkalommal 40 kollégánknak
adtunk lehetőséget egy egy hónapos feltöltődésre. Születésnapi fotópályázatunkra négyszáznál is több fénykép érkezett
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kollégáinktól a Bank történetének főbb mérföldköveiről. A szeptemberi CIB Spirit Napon pedig több mint ezer fő
részvételével születésnapi rendezvényt tartottunk, ahol a kollégák napközben sportos-játékos programokon, este pedig
élőzenés koncerten pihenhették ki az év fáradalmait.
Szakértő Segítség Program
2019 második félévében pilot jelleggel a fiókhálózat összes dolgozójának elérhetővé tettük a Szakértő Segítség Programot
(Employee Assistant Program; EAP), amely segítséget nyújt a mindennapi élet kihívásaiban, legyen az éppen pénzügyi,
jogi, magánéleti vagy általános egészséggel kapcsolatos elakadás. A program a célcsoport számára díjmentes és anonim
tanácsadást biztosított annak érdekében, hogy segítse a kollégákat a problémák megoldásában. A fenti témakörökben
felmerülő kérdésekkel telefonon, e-mailben, online, vagy applikáción keresztül fordulhattak a munkatársaink a partnerünk
szakértőihez.
Közösségépítés pályázat
2019-ben annak érdekében indítottuk el a közösségépítő pályázatunkat, hogy támogassuk azokat a kollégáinkat, akik
szeretnének még többet tenni azért, hogy jól érezzék magukat a CIB-ben, s ezt úgy akarják megvalósítani, hogy munkaidőn
túl más CIB-es munkatársakkal élik meg hobbijukat, szenvedélyüket és olyan programokat, rendezvényeket valósítanak
meg, ahol munkaidőn kívül szereznek közös élményeket. A felhívásunkra 2019 év végén 12 pályázat érkezett, melyből az
erre a feladatra felkért több szakterületről érkező zsűri ötöt azonnali támogatásban részesített.
Nemzetközi Egészségügyi Program
Anyabankunk, az Intesa Sanpaolo Csoport számára kiemelt fontossággal bír munkatársainak egészségmegőrzése, hiszen
ők jelentik vállalatunk legértékesebb erőforrását. Ezért az Intesa Sanpaolo Csoport valamennyi nemzetközi leánybankjánál,
így bankunkban is a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkatársak az ISBD Nemzetközi Egészségügyi
Programjának kedvezményezettjei. A Nemzetközi Egészségügyi Program egy olyan egyedülálló program, melynek célja,
hogy bizonyos súlyos megbetegedések (rák, nyitott szívműtét, szívbillentyű-csere műtét, élődonoros szervátültetés, az agy
és koponyaűri szervek betegségei) esetén segítséget nyújtson, hogy a beteg hozzáférjen a világon a legjobbak közé tartozó
gyógyászati központokban működő, szakorvosi konzultációs és kezelői hálózathoz, és a világon rendelkezésre álló lehető
legjobb orvosi kezelésben részesülhessen. A beteg gyógyítási költségeit is fedezi, így csak a gyógyulásra kell koncentrálnia.
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AZ ÜZLETEN TÚL
A pénzügyi eredményességen túl fontos számunkra, hogy társadalmi felelősségünknek is eleget tegyünk. Annak
érdekében, hogy stabilitásunk és növekedési stratégiánk is támogatott legyen, a társadalmi és környezeti kockázatokat
minimalizáljuk és igyekszünk pozitív hatásunkat közösségünkben, környezetünkben javítani. Felelős működésünk kiterjed
külső kapcsolatainkban, társadalomban betöltött szerepünkre is.

KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS
2019 év folyamán 14 millió forintott juttattunk kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű csoportok számára.
A 2017-től kezdődően kiemelt figyelmet fordítunk a jövő generációjának pénzügyi tudatosságának növelésére, ezért
indítottuk el saját programunkat a Takarékossági Világnap kapcsán és ezért csatlakozunk hosszú évek óta a Pénz7
programhoz.
Tavaly kilencedik éve volt kiemelt programunk az országos élelmiszergyűjtési hétvége a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettel együttműködve. Amellett, hogy minden rászoruló hazai család pénzadományokkal való segítése is szükséges,
ezek mellett fontos szerepet játszanak a tárgyi vagy élelmiszeradományok is. Ez utóbbiak különösen ünnepek közeledtével
kapnak szerepet, mivel a közös főzés, a meghitt családi étkezés élményét hozhatják el a nélkülöző családok számára. A
Magyar Élelmiszerbank Egyesület és az országos élelmiszergyűjtési hétvége kezdeményezés olyan karitatív
együttműködésre ad módot, mely üzleti érdektől mentesen lehetőséget biztosít munkatársaink és ügyfeleink bevonására,
és maradéktalanul eleget tesz a CIB Csoport felelősségvállalási elveinek. 2019-ban 102 önkéntes kollégánk, 35 áruházban
68 000 kg élelmiszert gyűjtött..
2020-es célkitűzéseink között szerepel a helyi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolatainknak felülvizsgálata.

KÖRNYEZETVÉDELMI MUTATÓINK
2017.
Energiafelhasználás összesen (GJ)

2018.

2019.

106 834

66 635

58 941

Egyéb megújuló energia (kWh)

70 000

67 223

16 511

Vízfelhasználás (m3)

23 781

23 540

23 187

8 584

7 150

7 009

95 740

105 777

115 864

Energiafelhasználásból eredő CO2-kibocsátás (t)
Papírfelhasználás (irodai A4, A3) (kg)

2019. december 31-i adatok alapján
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Napkollektorok használata
révén elkerült üvegházhatású
gázkibocsátás
(tonna)

A Petrezselyem, Medve utcai két és CIB24
irodaházak tetején működő napkollektorok A nap 24
órájában információ

12,58
11,9

•

12,3

3,89
2015.

2016.

3,7
2017.

2018.

•
•

Három központi épület használati
melegvízellátása
5828 m3 földgáz-megtakarítás / év
Három átlagos családi ház éves
gázfogyasztása

2019.*

A csökkenés oka a rendszer meghibásodása volt 2019-ben.

SIKERES KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJAINK
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Nem csökkent a kerékpárral munkába járás népszerűsége, biciklitárolóink a tavalyi évben is teljes kapacitáskihasználtság mellett működtek, mind a 176 férőhely állandó foglaltsága alapján
Több év kihagyás után 2019. évben bevezetjük a hulladékok szelektív gyűjtését a Medve székházban, illetve
terveink között szerepel 2020-ig elérni, hogy az egész fiókhálózatban szelektíven történtjen a hulladék gyűjtése.
Évről-évre csökken a veszélyes hulladékok mennyisége, ezek nagyrészét is továbbhasznosítják (pl. éttermi zsír).
Nyolc bankfiók esetében új, kondenzációs gázkazán cseréjét hajtottuk végre, melyek magas hatékonyságot
képviselnek, szemben a régi hagyományos gázkazánokkal.
A bankfiókok felújítása során 2018-ban két bankfiók esetében megrendeltük a központi folyadékhűtő berendezések
cseréit, illetve a 2019-ben további nyolc fiók esetében tervezzük hűtési rendszer cseréjét, vagy jelentősebb
felújítását/korszerűsítését..
Fontos lépés az energiatudatosság terjesztése a dolgozók körében, illetve az ehhez kapcsolódó irányítási rendszer
(ISO50001) éves vizsgája, amin minden dolgozónk részt vesz. 2019-ben sikeres külső audit keretében újra
tanúsították az ISO 50001 Energia Irányítási Rendszerünket.
2017-ben 10 bankfiók esetében építettünk ki „okosmérési rendszert”, mely az energiamendzsment rendszerünket
látja el online adatokkal a kiválasztott fiókok villamos energia, fűtés és hőmérséklet értékeinek vonatkozásában.
2018-ban az ISP új okosmérési rendszert vezetett be a fiókhálózatok tekintetében, mely rendszert a CIB Bank is
átvette és 2019-től az AGDM (új fióki disztribúciós modell) koncepcióval érintett fiókok esetében vezetett be.Számos
új energiamegtakarítást érintő ötlet merült fel azóta a rendszer további kihasználására vonatkozóan, melyek
megvalósítására 2020-ban kerül sor.
Először nyolc évvel ezelőtt, 2010-ben csatlakozott a CIB Csoport a WWF nemzetközi klímavédelmi
kezdeményezéséhez, a Föld órájához, melyet 2019-ben is folytattunk és nem csak egy órára, hanem egész
hétvégére lekapcsoltuk a központi épületeink külső megvilágítását, rámutatva ezzel is a klíma- és
környezetvédelem fontosságára. Az aktivitással - folytatva a korábbi évek eredményét - összesen 70,4 kWh
energiát nyertünk és 28 kilogrammal csökkent ezen időszak alatt a CO2 kibocsájtásunk.
Az egy főre eső papírfelhasználás - irodai A4, A3 – 58,2 kg/fő.
A 2019-ben megrendezett Novathon konferenciánkat teljes mértékben karbonsemlegessé tettük. A rendezvény
minden területén törekedtünk arra, hogy a konferencia megrendezése minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon.
A szükségszerű ökológiai lábnyomot több mint 500 őshonos gyümölcsfala ültetésével kompenzáltuk, melyeket
iskolakertekben ültettünk el a GreenDependent Egyesület segítségével.
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MELLÉKLETEK
A JELENTÉS HATÁRAI, A LÉNYEGES ÜGYEK
A CIB Csoport konszolidált pénzügyi jelentésében szereplő vállalatok:

Leányvállalat

A bejegyzés
országa

Tevékenységi kör

CIB Bank Zrt.

Magyarország

Kereskedelmi banki, lízing és
faktorszolgáltatási tevékenység

CIB Lízing Zrt.

Magyarország

Pénzügyi lízing

CIB RENT Zrt.

Magyarország

Lízing

CIB Biztosítási Alkusz Kft.

Magyarország

Biztosítási ügynöki tevékenység

CIB Faktor Zrt. “v.a.”

Magyarország

Tevékenységet már nem végez

Recovery Zrt.

Magyarország

Pénzügyi tanácsadás

A CIB Bankcsoport jelentése a GRI szabványban foglaltak szerint a lényeges ügyekre fókuszál. Ezeket a korábbi
jelentéstételek során már meghatároztuk és minden évben külső és belső érintetti vélemények és elvárások
figyelembevételével aktualizáltuk, szekunder források alapján. A 2019-es jelentés kapcsán szakértői támogatással
vizsgáltuk felül az előző évhez képest a legfontosabb külső és belső érintettjeink elvárásaiban és aggályaiban bekövetkezett
lehetséges változásokat és a jelentés fejlesztésének lehetőségeit, valamint a bankcsoport CSR csapata és a jelentés
készítését támogató szakemberek vizsgálták felül, indokolt-e változtatni a jelentős ügyek listáján.
A felülvizsgálat során tehát azonosítottuk Bankcsoport működésére és stratégiájára hatással lévő ügyeket, továbbá az
érintetti csoportokat, elsődlegesen az ügyfeleket befolyásoló, számukra releváns ügyeket, egyszerre figyelembe véve a
hazai kontextust és a nemzetközi trendeket is. A felülvizsgálat során figyelembe vettünk saját és iparági kutatásokat,
másodlagos forrásokat, benchmark elemzést.
Jelen riportunk elsődleges célcsoportja az ügyfelek. A korábbi években jellemző hármas célcsoportból mind a munkatársak,
mind a média esetében a tájékoztatásuk és bevonásuk érdekében más elsődleges kommunikációs csatornákat
alkalmazunk, így a jelentés csak kiegészítésül szolgál a velük zajló párbeszédben.
Jelentésünk összhangban van az ISO26000 sztenderd elvárásaival is.
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Mindezek eredményeképpen az alábbi lényeges ügyeket határoztuk meg az idei jelentés összeállításához:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Felelős értékteremtés
Vállalati értékek és stabilitás
Munkahelyek védelme
Pénzügyi hozzáférés és bevonás
Ügyélkapcsolatok minősége és innováció
Vállalati jogszerűség és etika
Munkatársak megtartása, fejlesztése és bevonása
Munkavállalói jóllét
Környezeti hatások
Közösségi szerepvállalás

Értékteremtés

Ügyfélközpontúság
Munkatársak
Az üzleten túl

Minden azonosított lényeges ügy a szervezeten belül minden egységre
vonatkozik.
Lényeges ügy

Kapcsolódó
GRI indikátor

1. Felelős értékteremtés

102-11
102-12
102-18; 201-1;
204-1

2. Vállalati értékek és stabilitás

102-16

3. Munkahelyek védelme

102-8
401-1
G4-FS14
G4-FS16
102-43
G4-FS6

4. Pénzügyi hozzáférés és bevonás
5. Ügyfélkapcsolatok minősége és innováció

6. Válalati jogszerűség és etika

102-17
205-2

7. Munkatársak megtartása, fejlesztése és
bevonása
8. Munkavállalói jóllét

404-1
404-2
404-2
302-1 302-4; 3052; 305-5
413-1;

9. Környezeti hatások
10. Közösségi szerepvállalás

A jelentés az ENSZ Globális Megállapodásában
erőfeszítéseinkről készített beszámolót is tartalmazza.

lefektetett

Oldalszám
1.; 5., 6., 32-33.,
35-37., 38-40.
https://www.cib.hu/Ma
ganszemelyek/rolunk/fe
nntarthatosag/ertekeink
.html
7.
https://www.cib.hu/Ma
ganszemelyek/rolunk/fe
nntarthatosag/ertekeink
.html

Közvetlen hatás
külső érintettre

Tulajdonos, Ügyfelek

Ügyfelek

20.
12.
23.
8.
17.
7.
https://www.cib.hu/Ma
ganszemelyek/rolunk/fe
nntarthatosag/vallalatira
nyitas.html

Ügyfelek
Ügyfelek

Ügyfelek,

20.
20-21.
23-24.

Természeti környezet

23.

Helyi közösség

alapelvek

előmozdítása

érdekében

tett
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GRI INDEX
Indikátor

Rövidített leírás

Oldalszám

102 – A szervezet bemutatása
1. Szervezeti profil
102-1

A szervezet neve

3.

102-2

Elsődleges márkák, termékek és/vagy szolgáltatások

3., 15.

102-3

A szervezet központjának helyszíne

3.

102-4

Azok az országok, amelyekben a vállalat működik

3.

102-5

A tulajdon természete és jogi formája

3.

102-6

A kiszolgált piacok

3.

102-7

A jelentéstevő szervezet mérete

3.

102-8

Munkaerővel kapcsolatos információ

20.

102-9

Beszállítói lánc

8.

102-10

A szervezetnél és beszállítói láncánál történt lényeges
változások

Nincs változás

102-11

Az elővigyázatosság elve

1.

102-12

Külső kezdeményezések

35-37.

102-13

Tagság egyesületekben

34.

2. Stratégia és analízis
102-14

Felsővezetői nyilatkozat

1.

3. Etika és integritás
102-16

Értékek, alapelvek, szabványok és viselkedési normák

7.
https://www.cib.hu/Magansz
emelyek/rolunk/fenntarthato
sag/ertekeink.html

102-17

Etikai ügyekkel kapcsolatos bejelentések és tanácsadás

7.

4. Vállalatirányítás
102-18

A szervezet irányítási struktúrája

32-33.
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5. Érintettek bevonása
102-40

Érintettek listája

8.
https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/erintettek.html

102-41

Kollektív szerződés

35.

102-42

Az érintettek kiválasztásának módja és alapelvei

8.
https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/erintettek.html

102-43

Az érintettek bevonására alkalmazott módszerek

8.
https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/erintettek.html

102-44

Kulcsfontosságú témák és kérdések, amelyek az érintett felekkel
folytatott párbeszéd során merültek fel

https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/erintettek.html

6.

Jelentéstételi gyakorlat

102-45

A szervezet konszolidált pénzügyi jelentésében szereplő
szervezetek

27.

102-46

A jelentés tartalmának és határainak meghatározása

27.

102-47

A lényeges ügyek felsorolása.

28.

102-48

Információk újraközlése

Nincs változás

102-49

Változások a jelentéstételben

Nincs változás

102-50

A jelentéstételi időszak meghatározása

2.

102-51

A legutóbbi jelentés dátuma

2.

102-52

A jelentéstételi ciklus meghatározása

2.

102-53

Elérhetőség a jelentéssel kapcsolatos kérdésekhez

38.

102-54

Nyilatkozat a GRI szabvány használatáról és a megfelelési
szintről

2.

102-55

GRI Tartalmi index

29-31.

102-56

Külső tanúsítással kapcsolatos gyakorlat

A jelentést nem tanúsíttattuk

103 - Vezetési szemlélet

Adatok bemutatásánál

103-1

A lényeges ügy bemutatása, határai

Adatok bemutatásánál

103-2

A lényeges ügy kezelése, kapcsolódó irányelvek, célok,
elkötelezettségek, erőforrások, panaszkezelés, programok

Adatok bemutatásánál

103-3

A lényeges ügyhöz kapcsolódó vezetési szemlélet
hatékonysága, értékelése

Adatok bemutatásánál

201 - Gazdasági teljesítmény
201-1

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték

5.

204-1

Helyi beszállítóknak történt kifizetések aránya

6.
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A szervezet korrupcióellenes üzletpolitikájának és eljárásainak
kommunikációja és az ezzel kapcsolatos képzések

205-2

https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/vallalatiranyitas.html

301-308 - Környezeti teljesítmény
302-1

Energiafelhasználás a szervezeten belül

23.

302-4

Az energiafelhasználás csökkentése

24.

305-2

Energiafelhasználásból eredő CO2 kibocsátás

23.

305-5

Az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentése

24.

401-419 Szociális teljesítmény
401-1

A teljes munkaerő fluktuációja

20.

404-1

Az egy főre eső éves átlagos képzési óraszám

20.

404-2

A képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra
irányuló programok

20-21.

I.

Társadalom
Működési egységek aránya, ahol a helyi közösséggel
együttműködések, hatásvizsgálatok és fejlesztési programok
valósulnak meg

413-1

II.

23.

Pénzügyiszektor-specifikus indikátorok

G4-FS6

Üzletági portfoliók megoszlása régió, ügyfélméret (pl.
mikro/KKV/nagyvállalat) és iparág szerint

17.

G4-FS14

A hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
javítását célzó kezdeményezések

12.

G4-FS16

A társadalom pénzügyi ismereteinek fejlesztését célzó
kezdeményezések

23.
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DÖNTÉSHOZÓ FÓRUMOK
A bank legfőbb döntéshozó szerve 2016. október 31-ig a közgyűlés volt, 2016. november 1-től a banknak egy részvényese
van: Intesa Sanpaolo S.p.A., amely írásban hoz határozatot.
Az egyéb döntéshozó szerv felépítése a következő:
A Bank ügyvezető szerve az Igazgatóság, amelynek tagjai a CIB Bank alkalmazásában állnak.
A Felügyelőbizottság a Bank ellenőrző testülete.
Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai név szerint megtalálhatóak a honlapon

Az Igazgatóság tagjai 2019. december 31-én:
o Elnök Vezérigazgató (Simák Pál)
o Retail Üzletág (Dr. Ákos Tamás)
o Vállalati Üzletág (Szabó Balázs)
o Kockázatkezelés (CRO, Csordás Zoltán)
o Működés Irányítás (COO, Sante Cusimano)
o Pénzügy (CFO, Dario Massimo Grassani)
o
Az Audit Bizottság a Felügyelőbizottság szakmai tevékenységét támogatja elsősorban a belső ellenőrzési,
kockázatkezelési, számviteli és compliance feladatok vonatkozásában. Az Audit Bizottság három tagú, összetétele 2019.
december 31-én az alábbi volt:

Az Audit Bizottság tagjai 2019. december 31-én
o Gianfranco Pizzutto – elnök (ISP üzleti tanácsadó)
o Sergio Maggioni (ISBD Corporate Sub Department)
o Alberto Piazza Spessa (ISP, Risk Governance- Foreign Banks)
o
A Felügyelőbizottság tagjainak száma 7 fő.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2019. december 31-én:
o Ezio Salvai – elnök (ISP üzleti tanácsadó)
o Francesco Del Genio – elnök helyettes (ISP, Credit Management Foreign Banks)
o Gianfranco Pizzutto (ISP üzleti tanácsadó)
o Sergio Maggioni (ISBD Corporate Sub Department)
o Alberto Piazza Spessa (ISP, Risk Governance – Foeign Banks)
o Csuka-Fügedy Ilona (CIB, munkavállalói Felügyelő Bizottsági tag)
o Szabó Zsófia (CIB, munkavállalói Felügyelő Bizottsági tag)
o
Az Irányító bizottságok a bank Igazgatósága által delegált jogkörben a teljes CIB Csoport önálló döntéshozó és
kezdeményező szervei:
Hitelkockázatkezelési Bizottság

Eszköz-Forrás Kezelésért felelős Bizottság
Pénzügyi Termékek Szakmai Bizottsága

Hitel Bizottság
Problémás Követelések Bizottsága
Tender Committee

Működési Kockázati Bizottság
Belső Kontrollokat Koordináló Bizottság
CMC: Változás Kezelésért Felelős Bizottság
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
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SZAKMAI SZERVEZETEK
A szakmai szervezetekkel kialakított együttműködéseink is a közösségi kapcsolataink fontos részét képviselik. A
gazdaság és a társadalom különböző területeit képviselő szervezetek olyan érdekszövetségek, amelyek egy-egy jól
körülhatárolható cél mentén szerveződnek. A részvételünk ezekben a szervezetekben két alapvető ok miatt fontos.
Egyrészt lehetőséget ad a szakmai párbeszédre, másrészt strukturált érdekszövetségként a Bankcsoport és a bankszektor
érdekeit ily módon is képviselni, védeni tudjuk.

Szervezeti Tagságok
Magyar Bankszövetség

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

ISACA Magyarországi Egyesület

Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Forex Társaság

Magyar Reklám Szövetség

Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Magyar Önszabályozó Reklám Testület

ACCA

Magyar Lízing Szövetség

Joint Venture Szövetség

Magyar Faktoring Szövetség

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége
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MEGFELELÉS AZ ENSZ GLOBÁLIS MEGÁLLAPODÁS ALAPELVEINEK
Globális
megállapodás
Teljesítményünk
További információ
alapelvek
Emberi Jogok
1. Az üzleti világ
támogassa és vegye
figyelembe a
nemzetközileg
elfogadott emberi
jogok védelmét, és

Elköteleztük magunkat az emberi jogok védelmére megfelelve
az 1948-ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának. Ugyanezt
várjuk el minden hazai és nemzetközi partnerünktől.
Bankunk működése során maximálisan tiszteletben tartja
Magyarország Alaptörvényét, illetve az általános hazai és
nemzetközi emberjogi, etikai megállapodásokat.
Ügyfeleink személyes adatainak biztonságát kiemelt
prioritásként kezeljük, az adatkezeléssel kapcsolatos
panaszokat kivizsgáljuk, lépéseket teszünk, hogy a panaszok
számát minimálisra csökkentsük.

4. oldal
https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/ertekeink.html
8. oldal
20-21. oldal

Méltányos és kielégítő munkafeltételeket és fizetést, valamint
széleskörű juttatásokat biztosítunk munkatársainknak. Az
átlagos kezdőfizetés a minimálbér 232%-a.
2. Biztosítsa, hogy
tevékenységükben
nem sérülnek, nem
élnek vissza az
emberi jogokkal.

2019-ben is folytattuk az Etikai kódex és az erre alapuló
Magatartási Irányelvek implementációját, az eljárásrend és
a rendszer elfogadását követő működtetést.
Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának
eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a
szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből
fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal élők jogainak
tiszteletben tartása mellett.

4. oldal
https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/ertekeink.html
9. oldal
20-21. oldal

Fiókjaink részben vagy egészben akadálymentesítettek.
Munkaügy
3. Az üzleti világ
tartsa fönn a
szövetségek
létrehozásának
szabadságát, és
hatékony elismerését
a kollektív alku
jogának megfelelően.

Bankunk maradéktalanul betartja a Munka törvénykönyvét és
ezen felül a szervezet minden munkavállalót egyformán érintő
ügyeket HR-szabályzatokban fekteti le. Kollektív szerződés
nincs. Működik a dolgozói érdekképviseletet ellátó
szakszervezet, melynek tagjainak száma 154 fő volt 2019.
december végén. A szakszervezet képviselői alkotják az ún.
Szociális bizottság munkavállalói oldalát, amelynek feladata a
munkatársak bizonyos szociális jellegű támogatásainak
kezelése. 2016 májusában alakult meg az Üzemi Tanács 10 fő
részvételével.

4. Küszöbölje ki
minden formában az
erőszakolt és a
kötelező
munkavállalást.

Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit
Magyarország Alaptörvényének megfelelő pontjait.

20-21. oldal

és

Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére megfelelve
az 1948-ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának.
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5. Hatékonyan
szüntesse meg a
gyermekmunkát.

Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit
Magyarország Alaptörvényének megfelelő paragrafusait.

és

6. A
munkavállalásban és
foglalkoztatásban
küszöböljön ki
minden
diszkriminációt.

Etikai kódexünkben nyilatkozunk arról, hogy elkötelezettek
vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése,
valamint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a
szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből
fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal élők jogainak
tiszteletben tartása mellett.

4. oldal

Szervezetünk nyitott arra, hogy bizonyos pozíciókban
mozgáskorlátozott munkatársakat alkalmazzon. 2019-ben
összesen 84 megváltozott munkaképességű munkavállaló
dolgozott a CIB Csoportban.

20-21. oldal

https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/ertekeink.html

Hangsúlyt
fektetünk
a
nemek
közötti
egyenlőség
megvalósítására: férfi és női munkavállalóink bére között a
hazai és európai átlagnál lényegesen kisebb a különbség.
Hosszú távú célkitűzésünk az „egyenlő munkáért egyenlő bért”
alapelv maradéktalan megvalósítása.
Környezetvédelem
7. Az üzleti világ a
környezetvédelmi
kihívásokra
elővigyázatos
megközelítéseket
támogasson.

Arra törekszünk, hogy erőforrásainkat körültekintően
hasznosítsuk. E tekintetben olyan magatartást tartunk
kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb
hasznosítására, a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére
irányul. Előnyben részesítjük azokat a megoldásokat, amelyek
a fenntarthatóságot tartják szem előtt.

23-24. oldal

Egyes szerződéseinkben rögzítjük, hogy a szállító a
szerződés teljesítése során köteles környezetbarát
technológiákat alkalmazni, környezetbarát termékeket és
anyagokat felhasználni és törekedni a keletkező hulladékok
újrahasznosítására.
Számos, az energia- és vízfelhasználás csökkentését célzó
kezdeményezést indítottunk (részletesen lásd az Üzleten túl
fejezetben), többek között napkollektorokat szereltünk fel a
központi irodaházaink tetejére, hogy csökkentsük a nem
megújuló energiaforrások használatát.
8. Vállaljon föl olyan
kezdeményezése-ket,
amelyek nagyobb
környezetvédelmi
felelősségvállalást
segítenek elő.

Kiterjesztettük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Tovább
folytatjuk az energiahatékonysági célkitűzések elvégzését.
(adatközpont energetikai optimalizálás, LED fényforrások
kiépítése
bankfiókok
esetében,
UPS
optimalizálás,
szerverhűtések beállítása).

23-24. oldal

9. Bátorítsa a
környezetvédelmi
technológiák
fejlesztését és
terjesztését.

Igyekszünk
szerepet
vállalni
a
környezetkímélő
energiafelhasználás tudatosításában, ezért támogatjuk
munkatársaink ilyen irányú törekvéseit is.

23-24. oldal
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Korrupcióellenesség
10. Az üzleti világ
tegyen a korrupció –
beleértve a
kierőszakolást és a
megvesztegetést –
minden formája ellen.

Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit.

4. oldal

Bankunk elfogadta az Etikai kódexét és a munkatársaktól elvárt
viselkedést szabályozó magatartási szabályokat, amely külön
kitér a korrupció tilalmára.

https://www.cib.hu/Magansze
melyek/rolunk/fenntarthatosag
/ertekeink.html

A CIB Csoport összes munkatársa részesült pénzmosás elleni,
valamint
összeférhetetlenségi
témában
szervezett
távoktatásban a belső hálózaton elérhető ún. e-learning
felületen (MultiLearn) keresztül.
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