
 

 
 
 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 
Online indítható folyamattal gyorsítja a jelzáloghitel-igénylést a CIB 

A bank megoldása egyedi a hazai piacon 
 
Budapest, 2020. október 19. - Gyorsabb és egyszerűbb hitelügyintézést, kevesebb 
bankfiókban töltött időt és a papíralapú iratok mennyiségének csökkentését hozza 
magával a CIB Bank piaci kamatozású jelzáloghiteleinek megújított igénylési folyamata, 
mely egyedülálló a hazai jelzáloghitel-piacon. A hitelügyintézést a CIB Bank több 
fázisnál online megoldásokkal gyorsítja, amelynek köszönhetően egy lakáshitel 
igénylése lehetséges úgy is, hogy az ügyfél csak egyetlen egyszer jelenik meg 
személyesen a bankfiókban szerződéskötésig, a szerződés aláírásakor, minden más 
lépésben a videóbankár segít.  
 
Csökkenti a jelzáloghitelek igényléséhez szükséges időt és papírmunkát a CIB Bank. A bank 
az elmúlt fél évben azon dolgozott, hogy radikálisan megújítsa a lakáshitel-igénylést, és a 
fejlesztés eredménye, hogy jelentősen csökken a felhasznált papírmennyiség: az eddig 
átlagosan 150 oldalas dokumentummennyiség töredékére van csak papíralapon szükség, és 
az eddig megszokott átlagosan négy fióklátogatás helyett mindössze egy alkalommal, a 
szerződés aláírására kell bankfiókba menni, minden más online végezhető, videóbankár 
segítségével. Az új folyamatnak köszönhetően csökken a hitelkérelem befogadásához 
szükséges adminisztráció és az esetleges hiánypótlások teljesítésének ideje is kevesebb 
lehet. 
 
A lakossági hitelek egyik legismertebb típusa az ingatlanvásárlás céljából felvett jelzáloghitel, 
ám ez a hiteltípus az, amelynek igénylése és folyósítása mind a bank, mind pedig az ügyfél 
számára a legösszetettebb és legidőigényesebb folyamat. A koronavírus miatt életbe lépett 
korlátozások idején fogott intenzív fejlesztésbe a pénzintézet annak érdekében, hogy ne csak 
a korlátozások hatálya alatt, de később is egyszerűbb, gyorsabb és sokkal kevesebb 
papíralapú ügyintézést igénylő legyen az igénylési folyamat, ugyanakkor teljes mértékben 
megfeleljen a jogszabályi és felügyeleti előírásoknak és minden fél számára biztosítsa 
ugyanazokat a jogi garanciákat, mint a korábbi, papíralapú ügyintézés. Ezzel a lépéssel a CIB 
Bank elérhetővé tette videóbanki csatornán keresztül a piaci kamatozású jelzáloghitelek 
igénylését.  
 
A hazai pénzügyi szektorban úttörő fejlesztés nemcsak a digitális technológiákra épít, az 
egész adminisztrációs folyamat újragondolása és egyszerűsítése révén valósulhatott meg. 
Mindez idő- és anyagi megtakarítást is jelent egyszerre az ügyfélnek és a banknak is, a 
kényelmesebb ügyintézés mellett.  
 

 Az ügyfélnek kevesebb időbe - akár szabadnap kivétele nélkül - telhet a 
hitelügyintézés, továbbá spórolhat a bankfiók-látogatáson és a járulékos költségeken. 
(parkolás, iratnyomtatás, stb.) 

 A papírmentes ügyintézés révén a bank a fióki munkatársak tehermentesítését segíti, 
és költséget takarít meg az iratnyomtatás, a szkennelés és a dokumentumok tárolása 
során.   



 

 
Fontos azonban, hogy a szakértő segítség így sem marad el: a folyamat során egy 
videóbankár áll az ügyfelek rendelkezésére, minden kérdésükre választ ad, és 
végigkíséri őket az igénylési folyamaton.  
 
„A CIB Bank arra számít, hogy hat hónapon belül a jelzáloghitel-igénylések 10-15 százaléka 
zajlik majd a most bevezetett, kényelmes és időtakarékos folyamat szerint. Ezzel a 
megoldással újabb nagy lépést tettünk a digitális átállás útján, így már nemcsak számlát nyitni 
vagy személyi kölcsönt igényelni lehet nálunk online, de a jelzáloghitel-igénylés is elindítható 
otthonról. Ennél a terméknél a jogszabályi előírások miatt még nem lehetséges a szerződések 
megkötése elektronikus úton, de folyamatosan követjük a jogszabályi változásokat és 
vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk kiszélesíteni az elérhető termékek körét, 
és megvalósítani a teljesen online lakáshitel-felvételi folyamatot.” – mondta a jelzáloghitel 
piacon rendkívüli újítás kapcsán Kói Tibor, a CIB Bank jelzáloghitelért felelős termékfejlesztési 
menedzsere. 
 
A Magyar Nemzeti Bank 2019 év végén és 2020 elején két fázisban mérte fel a hazai bankok 
digitalizációs szintjét és felkészültségét – e szerint a szektor tisztában van a digitális 
transzformáció fontosságával. A jegybank elemzése szerint a bankoknál vezetői szinten a 
digitalizáció iránti elkötelezettség magas, a belső folyamatok digitalizációja öles léptekkel 
halad, és a munkaerő digitális felkészültségére is számíthatnak az ügyfelek. A CIB Bank 
számára a mindennapi banki folyamatok digitalizációja kiemelt stratégiai cél.  
 
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 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 

 


