
 

 
 
 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 
Innováció a nemzetközi kereskedelmi partnerfinanszírozásban 

Határokon átívelő, digitális szolgáltatással növeli az üzleti bizalmat a CIB Bank és az Intesa Sanpaolo 
 

 
Budapest, 2021. május 18. – Magyar leánybankján, a CIB Bankon keresztül az olasz Intesa Sanpaolo 
Csoport már nemzetközileg is elérhetővé teszi a digitális alapú export-import partnerfinanszírozási 
megoldását, az ún. „Confirming” platformot. Az Olaszországban már piacvezető platformot több mint 
3000 helyi vállalat használja, és ez a lehetőség immár elérhető az Olaszország és Magyarország 
közötti ügyletekben, majd fokozatosan a többi európai ország esetében is. 
 
A CIB Bank a Magyarország és Olaszország közötti több mint 10 milliárd euró éves kereskedelmi forgalomra 
építve, az Intesa Sanpaolo Csoport tagjai közül elsőként vezeti be a „Confirming” platformot, amin keresztül 
a CIB Bank finanszírozást nyújthat az Olaszországba exportáló magyar beszállítóknak, az Intesa Sanpaolo 
pedig a Magyarországra exportáló olasz beszállítókat finanszírozhatja. 
 
„Nagyon rövid idő alatt sikerült bevezetnünk ezt a teljes mértékben digitális és nemzetközi platformot. A 
szinergiák kiaknázásával ügyfeleink számára is elérhetővé tesszük az Intesa Sanpaolo Csoport által 
Olaszországban kínált megoldásokat, és anyabankunk ezáltal a magyar vállalatok első számú kereskedelmi 
partnere lehet” – emelte ki Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója. 
 
Marco Elio Rottigni, az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Leánybankok Divíziójának vezetője elmondta: 
„Célunk, hogy a nemzetközi vevő-szállítói finanszírozás referenciabankjává váljunk azokban az országokban, 
ahol jelen vagyunk. A „Confirming” beszállítói program magyarországi és olasz-magyar viszonylatú 
kiterjesztésével kibővítjük kínálatunkat, és új távlatokat nyitunk az Intesa Sanpaolo Csoport nemzetközi 
ügyleteinek. Ezzel a speciális export-import partnerfinanszírozási szolgáltatással újabb lehetőségeket 
nyújtunk a vállalatoknak mind Olaszországban az Intesa Sanpaolo-n, mind Magyarországon a CIB Bankon 
keresztül, és szolgáltatásunk rövidesen elérhető lesz további kelet-európai országokban is.” 
 
„Büszkék vagyunk a „Confirming” programmal elért eddigi eredményeinkre. Az Intesa Sanpaolo speciális 
programjával megerősítettük a belföldi szállítói láncokat, és javítottuk azok versenyképességét 
Olaszországban és külföldön is. A Intesa Sanpaolo Nemzetközi Leánybankok Divíziójával folytatott 
együttműködésünk tovább erősíti stratégiánkat, és ezáltal kifejezzük erős nemzetközi elkötelezettségünket 
is. Növekedésorientált módon a „Confirming” segítségével támogatjuk az olasz és a magyar beszállítókat, a 
helyi gazdaságokat” – tette hozzá Stefano Barrese, az Intesa Sanpaolo olaszországi divíziójának 
vezetője. 
 
Az elkövetkező hónapokban az Intesa Sanpaolo a „Confirming” platform segítségével további növekedést 
vár a nemzetközi beszállítói láncok finanszírozásának tekintetében, további szinergiát teremtve az anyabank 
és a leánybankjai közt, amelyek több mint 60 milliárd euró határokon átívelő kereskedelmi forgalmat 
bonyolítanak le évente. A vevő-szállítói finanszírozás erőteljes fejlődést mutat: a Bain & Company tanácsadó 
vállalat nemrégiben készült tanulmánya szerint az export-import finanszírozás digitális megoldásai, köztük a 
„Confirming” is, várhatóan növekedni fognak Európában. 
 



 

„Mindannyian büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon bevezettük a „Confirming” nemzetközi 
kereskedelmi partnerfinanszírozást. Azok az ügyfelek, akik elsőként éltek ezzel a termék adta lehetőséggel, 
tapasztalhatták az Intesa Sanpaolo Csoport kiváló támogatását, külföldi beszállítóik esetén is. Jelentős 
tapasztalattal rendelkezünk a vállalati finanszírozásban, szoros kapcsolatot ápolunk a vállalatokkal, és kiváló 
szakembereink segítségével megtaláljuk a megoldást ügyfeleink legösszetettebb igényeire is” – 
hangsúlyozta Massimiliano Cattozzi, a Nemzetközi Leánybankok Divíziójának vállalati vezetője. 
 
 
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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