
 
 
 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Visszatérnek a CIB Bank állati karakterei 
A járványhelyzet miatt forgatás nélkül készült az új film 

 
Budapest, 2020. október 19. – Mától látható a legnagyobb TV csatornákon a CIB Bank 
„Kommentátorok” elnevezésű reklámplatformjának legújabb része. A bank állati 
karakterei, Brúnó és Della segítségével új, online indítható lakáshitel-igénylési 
folyamatát mutatja be a filmben. A kampány érdekessége, hogy a reklámfilm a korábbi 
alkotások újrahasznosításával valósult meg, a járványhelyzet miatt ugyanis a bank 
olyan megoldást keresett, amelyhez nincs szükség forgatásra, hogy ezzel is 
minimalizálja a fizikai kontaktust szükségessé tevő kreatív folyamatokat. A film 
elkészítésében most is a platformot megálmodó Ogilvy volt a bank partnere.  
 
Brúnó leteszteli az online indítható lakáshitel-igénylést, Della pedig kikérdezi a tapasztalatairól! 
Gyorsabb és egyszerűbb lakáshitel-ügyintézést, kevesebb bankban töltött időt és a papíralapú 
iratok mennyiségének csökkentését hozza magával a CIB Bank jelzáloghiteleinek megújított 
igénylési folyamata. A hitelügyintézést a CIB Bank több fázisnál online megoldásokkal 
gyorsítja, amelynek köszönhetően egy lakáshitel igénylése lehetségessé válik úgy is, hogy az 
ügyfél a szerződéskötésig egyszer jelenik meg személyesen a bankfiókban, a szerződés 
aláírására. A szakértő segítség azonban nem marad el: a folyamaton az ügyfelet egy 
videóbankár kíséri végig.  
 
A CIB Bank legújabb kampányában nemcsak a téma, azaz az online folyamat különleges, 
hanem az is, ahogyan az állati főszereplők eddig nem látott csavart visznek a történetbe. Az 
új film teljes egészében a korábban rögzített anyagok újrahasznosításával készült, de a 
végeredmény egy önálló lábakon álló, új történet lett a sorozatban. 
 
A kampány a legnagyobb TV csatornákon fut október 19. és december 13. között.  
 
Az állati főszereplőket bemutató, az Ogilvy által 2017-ben felépített reklámplatform két éve 
debütált.  
 
A reklámfilm a YouTube-on is megtekinthető a következő linken:  
https://www.youtube.com/watch?v=Yjgvzkkm3F4  
 
 

THM CIB Lakáshitelek: 3,04% - 7,62% 
THM CIB Szabadfelhasználású Ingatlanfedezetes kölcsönök: 3,77% - 9,12% 
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 2020. október 1-jén érvényes feltételek, illetve a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A 
THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 
A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási 
szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, 
egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat. 
 
 
CIB Bank 



A CIB Bank az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 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. 
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