SAJTÓKÖZLEMÉNY

Másfélszeresére növelte a KKV-k beruházási hitelezését a CIB Bank
Budapest, 2021. március 10. – Több mint tíz százalékkal, történelmi csúcsra emelkedett
a CIB Bank kis- és középvállalkozói szektornál lévő hiteleinek állománya 2020-ban, és
ezen belül a beruházási célú kihelyezések több mint ötven százalékkal növekedtek. Az
újonnan megkötött hitelszerződések száma közel 60 százalékkal nőtt, és a vállalt
bankgaranciák mértéke pedig több mint negyedével emelkedett.
A koronavírus-járvány kitörése óta eltelt egy évben tapasztalt gazdasági nehézségek gyors
alkalmazkodásra és merőben új megoldások alkalmazására kényszerítették a magyar kis- és
közepes vállalkozásokat, igaz, az egyes ágazatokat is eltérően érintette a válság. Ebben a
turbulens és bizonytalan időszakban teljesített sikeresen a CIB Bank kkv-üzletága: a
kihelyezett hitelek állománya összességében több mint 10 százalékkal, új csúcsra nőtt az
előző év végi mértékhez képest, ezen belül a beruházási hiteleknél több mint 50 százalékkal
emelkedett az állomány. „Ügyfeleink beruházásainak támogatásával továbbra is a
gazdaságépítő fejlesztések finanszírozására fókuszálunk, hogy partnereink hosszú távú
eredményességét biztosítsuk” – mondta az adatok kapcsán Győr Tamás, a CIB Bank kkv
üzletágának igazgatója.
A szektor cégeinek nyújtott bankgaranciák volumene több mint 26 százalékkal emelkedett
2020-ban, ami arra utal, hogy ez a biztosítéktípus egyre elfogadottabb és jól működő eszköz
az üzleti szférában arra, hogy a piaci szereplők megfelelő garanciákat kapjanak egymás
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére. A pénzintézet kkv-ügyfelei összességében
stabilak, és üzleti értelemben kedvező kondícióban vannak, erre utal, hogy a CIB Bank teljes
kkv-hitelkitettségének csak a 16 százaléka áll jelenleg a törlesztési moratórium hatálya alatt.
A CIB Bank a hazai kis- és közepes vállalkozások elkötelezett pénzügyi szolgáltatója: a
pénzintézet tavaly közel 60 százalékkal több új hitelszerződést kötött a szektor szereplőivel,
mint egy évvel korábban. Az új hitelek 28 százalékát nyújtották a kereskedelmi szektornak,
miközben a feldolgozóipar részesedése 21, az építőiparé 20, a mezőgazdaságé 8, és a
szállítás-raktározásé pedig 5 százalék környékén alakult. Figyelemre méltó emellett, hogy nőtt
a kkv-k által a CIB-nél bonyolított forgalom, és a bank portfoliójának válságállóságát mutatja
az is, hogy az új hitelvolumen alapján a CIB Bank ügyfélkörébe tartozó kkv-k közül 150
vállalkozásnál nőtt legalább 100 millió forintos nagyságrendben az állomány. Az újonnan
kihelyezett hitelek 41 százaléka kötődött Budapesthez, közel 60 százaléka pedig vidéki
fejlesztéseket támogatott.
„Ügyfeleink üzleti sikere mellett célunk, hogy személyes sikerüket is támogassuk, hiszen
tudjuk, hogy minden vállalati történet egyúttal emberi történet is. 2020-ban ugyan kevesebbet
találkoztunk, de az online térben sokszor ügyfeleink nappalijában folytattunk tárgyalásokat
vagy ünnepeltük meg sikereiket, ezzel is szorosabbra fűzve a bankolás személyes részét, ahol
a folyamatok egyre szerethetőbbé válnak, fókuszban az emberrel” – tette hozzá Győr Tamás.

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
lefedettségű fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 415 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.
Intesa Sanpaolo Csoport
Az Intesa Sanpaolo Csoport Európa egyik vezető bankcsoportja, piaci kapitalizációja 35,1 milliárd euró. A csoport
elkötelezett amellett, hogy támogassa a gazdaságot azokban az országokban, ahol működik, különösen
Olaszországban, ahol amellett is elkötelezett, hogy a fenntarthatóság, valamint a társadalmi és kulturális
felelősségvállalás szempontjából referenciamodellé váljon. Az Intesa Sanpaolo vezető szerepet tölt be
Olaszországban minden üzleti területen (lakossági, vállalati és vagyonkezelési terület). A csoport 14,7 millió
ügyfélnek kínálja szolgáltatásait országos lefedettséget biztosító mintegy 5300 fiókból álló hálózatán keresztül, míg
piaci részesedése a legtöbb olasz régióban nem kevesebb, mint 12%. Az Intesa Sanpaolo stratégiai nemzetközi
jelenléttel rendelkezik, hozzávetőlegesen 1000 fiókkal és 7,1 millió ügyféllel Közép-Kelet-Európában, valamint a
Közel-Kelet és Észak-Afrika 12 országában működő kereskedelmi banki tevékenységet folytató leányvállalatain
keresztül, valamint a 26 országban elérhető vállalati ügyfeleket támogató nemzetközi hálózatán keresztül,
különösen a Közép-Keleten és Észak-Afrikában, valamint azokon a területeken, ahol az olasz vállalatok a
legaktívabbak, mint például az Egyesült Államok, Brazília, Oroszország, India és Kína.
A CIB Bank anyavállalata, az Intesa Sanpaolo 2020-ban elnyerte a „The Banker” az „Év
Bankja Nyugat-Európában” díját. Büszkék vagyunk rá, hogy az Intesa Sanpaolo
bankcsoport tagja lehetünk!
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