
 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
Menhelyen élő kutyák és cicák örökbefogadására bátorít a CIB Bank 

 
Idén a hitelkártya-költések után is támogathatják a gazdátlan kisállatokat a pénzintézet ügyfelei 
 
Budapest, 2021. november 24. – Idén is a hontalan állatok örökbefogadására buzdít a CIB Bank 
azzal az akcióval, amellyel nemcsak egy kiválasztott állatmenhelyet támogat, de felhívja a 
figyelmet a felelős állattartás fontosságára is. A pénzintézet ezen kívül 2021-ben a hitelkártya-
birtokosok költéseinek köszönhetően négy állatotthon lakóit támogatta a Hangya Közösség 
Alapítvány segítségével. 
 
Országszerte több százezer nehéz sorsú kutya és cica várja a menhelyeken, hogy egy szerető gazdi 
befogadja őket, sajnos mégis kevesen döntenek az örökbefogadás mellett. A CIB Banknál évek óta 
kiemelt figyelmet fordítanak az állatvédelemre, és úgy hiszik, hogy a menhelyek olyan sokféle 
állatnak adnak otthont, hogy a gazdira várakozó állatok közül mindenki megtalálhatja a hozzá illő 
kiskedvencet. A bank ezért a Csömöri Állatmenhellyel együttműködve idén, a november 22-én induló 
programmal hívja fel a figyelmet a felelős állattartás és a hontalan kisállatok örökbefogadásának 
fontosságára. A kezdeményezés fő célja, hogy minél több kutyus és cica találjon szerető otthonra. A 
kampány két szálon fut: bankfióki akcióként, valamint online felületeken egyaránt. A programban 
többek között ötszázezer forintos adománnyal is segíti a CIB a menhely működését. A részletekért 
érdemes lesz követni a következő hetekben a CIB Bank Facebook és Instagram oldalát.  
 
De ez még nem minden! A CIB idén tovább bővítette a kisállatok támogatását: hitelkártya-akciója 
keretein belül biztosított lehetőséget arra – a vidéki állatmenhelyek és állatvédők támogatásával 
foglalkozó Hangya Közösséggel együttműködve –, hogy az akcióra regisztrált hitelkártya-birtokosok 
1500 forintot jótékonysági célra fordíthassanak a kártyás vásárlásaik után járó visszatérítési 
keretükből. Az ügyfelek felajánlásaiból összegyűlt összeggel a Hangya Közösség saját megítélése 
alapján támogatja a szárnyai alatt lévő menhelyeket.  
 
Az alapítvány tájékoztatása szerint az összegből négy állatotthont támogatnak több mint két tonna 
élelemmel: a létesítmények összesen 865 kutyát gondoznak. A Hangya Közösség Alapítvány évek 
óta segíti a vidéki állatmenhelyek munkáját. Céljuk, hogy adományok útján biztosítsák az állatvédők 
munkájához szükséges tárgyi feltételeket, hogy ők a munkájukkal az állatok mindennapjaiban 
tudjanak segíteni: alapelvük, hogy a gazdátlan állatoknak is jár az élelem, a meleg holmi és a 
menedékül szolgáló tető.  
 
„A CIB Bank felkarolta az állatvédelem ügyét és évek óta elkötelezetten támogatja a menhelyeken 
élő állatokat, valamint az ott dolgozó önkéntesek munkáját. Ez a gyakorlat példaértékű, számunkra 
pedig különösen fontos a CIB Bank támogatása, hiszen az állatvédelemmel foglalkozó szervezetek 
többsége magánszemélyek adományából finanszírozza működését. A 250 állatvédő szervezetet 
segítő Hangya Közösség Alapítvány olyan helyeken is teszi a dolgát, ahová a támogatásból is 
kevesebb jut, viszont több a gazdátlan állat. Idén az Ugat-lak Alapítvány Kisvárdán, a Mini Mendék 
Madarason, az Összefogás az Állatokért Alapítvány, Mátészalkán és A Hangtalanokért Állatvédő 
Egyesület Ibrányban kapott az állatok számára nélkülözhetetlen élelmet, ami a hidegebb időszakban 
különösen nagy segítség. Köszönjük a CIB Bank támogatását és örömmel fogadunk felajánlásokat 
a vállalati szektorból a továbbiakban is” – nyilatkozta Wieden Kriszta, a Hangya Közösség Alapítvány 
vezetője. 
 
 
 
 
 
 

 
 



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. 
 
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. 
 

 

 
További információ 

CIB Bank Kommunikáció 
kommunikacio@cib.hu 


