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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
 Éltek a vállalkozások a CIB Bank 10 milliárd forintos hitelkeretével 

  
Budapest, 2020. május 26. – Tízmilliárd forintos hitelkerettel segítette a magyar 
vállalkozásokat a CIB Bank, ezek negyven százaléka mentőöv jellegű tőkejuttatás volt. 
A hitelkihelyezések folytatódnak, saját forrásainak felhasználása mellett a CIB Bank 
kiemelt figyelmet fordít az állami gazdaságélénkítő források célba juttatására is. Az NHP 
Hajrá finanszírozás elindult, és az államilag garantált konstrukciók értékesítése is 
haladéktalanul megkezdődik, amint az ehhez szükséges jogszabályokat elfogadják.  

A CIB Bank a koronavírus okozta helyzetre reagálva azonnal felszabadított tízmilliárd forint 
forrást, amellyel a nehéz helyzetbe került vállalkozások gyors hitelezését oldotta meg. A 
jelenlegi adatok szerint ebből 6,8 milliárd forintnyi kölcsön jóváhagyása megtörtént, a sorban 
álló hiteligények alapján pedig elmondható, hogy május végére a teljes keretösszeg 
felhasználásra kerül. A tízmilliárd forintból közel 43% mentőöv jellegű kihelyezés, amellyel a 
nehéz helyzetbe került, de alapvetően nyereséges üzleti modellel működő vállalkozások 
átmeneti pénzügyi gondjaira kínált megoldást a CIB. Az összeg 57 százaléka pedig bővülést 
vagy esetleges profilváltást finanszírozott.  

A mentőövként kihelyezett összegek csaknem felét feldolgozóiparban működő cégek 
igényelték, mintegy negyede az építőiparban működő vállalkozásokhoz került, és jelentős 
arányban kaptak ilyen hitelt a szállításban, logisztikában érdekelt cégek is. Közel minden 
második bővülésre és beruházásra jóváhagyott forint a feldolgozóipari vállalkozások terveit 
segítette, és körülbelül ilyen arányban jutott forrás az agráriumba is. Közel félmilliárd forint 
bővülést finanszírozó hitel került a ruházati cégekhez, de volt olyan egészségügyi vállalkozás 
is, amelyik átmeneti nehézségei áthidalására igényelt negyedmilliárd forintot megközelítő hitelt 
– ez utóbbira magyarázat, hogy a magánegészségügy vállalkozásai a járványügyi 
intézkedések következtében márciusban és áprilisban jelentős bevételkiesést szenvedtek el.  

„A koronavírus-járvány miatt azonnal tízmilliárd forintos speciális hitelkerettel siettünk azon 
vállalatok segítségére, amelyek átmeneti likviditási problémákkal kellett, hogy 
szembenézzenek, bár alapvetően életképes üzleti modellel működnek. A továbbiakban is 
biztosítunk saját forrásokat, ugyanakkor az állami garanciaprogramok ismeretében úgy látjuk, 
hogy a vállalkozások számára az NHP Hajrá vagy más, később bevezetésre kerülő 
hitelprogram konstrukciói jelentik majd a legkedvezőbb megoldást. A CIB Bank a továbbiakban 
is intenzíven kiveszi a részét a vállalati hitelezésből.” – hangsúlyozta Szabó Balázs, a CIB 
Bank vállalati üzletágának vezetője. 

A Magyar Nemzeti Bank által kedvező forrásköltségek mentén biztosított NHP Hajrá mellett 
számos állami kamattámogatású, vagy éppen államilag garantált konstrukció megjelenése 
várható. Az állami garancia kiemelten fontos, hiszen jelentősen bővíti a hitelezhető 
vállalkozások körét. Az MFB Hiventures programja, a Garantiqa Krízis Garanciaprogram és az 
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Eximbank konstrukciójának megjelenése a jogszabályi feltételek megteremtését követően, 
hamarosan várható.  

 

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 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. 

 
További információ 

CIB Bank Kommunikáció 
kommunikacio@cib.hu 


