
 
 

 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 
Népszerűek a Széchenyi Kártya Program GO! termékei 

Tavaly is aktív szerepet vállalt a CIB Bank a magyar vállalkozások finanszírozásában 
 

 
Budapest, 2022. február 14. – A kiskereskedelemben működő vállalkozások bizonyultak 
a legaktívabbnak a Széchenyi Kártya Újraindítási Programban a CIB Bank tapasztalatai 
szerint. A tavaly júliusi indulás óta eltelt időszakban a Széchenyi Kártya Program GO! 
termékei közül a folyószámlahitel iránt volt a legnagyobb a kereslet. A CIB Bank aktív 
szerepet vállalt a szektor finanszírozásában, kisvállalati és kkv hitelállománya közel 20 
százalékkal nőtt 2021-ben. 
 
Leginkább a kiskereskedelemben működő vállalkozások igényelték a CIB Banknál a 
Széchenyi Kártya Újraindítási Programban elérhető konstrukciókat, az összes megkötött 
szerződés 45 százaléka kapcsolódott ehhez a szektorhoz. A másik két dobogós helyen az 
iparban és az építőiparban aktív vállalkozások osztoztak 12 és 11 százalékos részesedéssel. 
Így a CIB Bank által a tavaly júliustól év végéig az SZKP GO! keretében folyósított hitelösszeg 
közel hetven százaléka ebbe a három ágazatba került. Az újraindítási folyószámlahitel adta a 
kihelyezések 46 százalékát, a likviditási konstrukció a 35 százalékát, míg beruházási céllal a 
folyósított összeg nem egészen egyötödét használták fel a vállalkozások. 
 
A CIB Bank eddigi tapasztalatai szerint az a jellemző, hogy az igénylők viszonylag ritkán 
használják ki teljesen a támogatott konstrukciók nyújtotta kereteket. A Széchenyi Kártya 
Folyószámlahitel GO!-nál meghatározott 100 millió forintos maximális összeghez képest a CIB 
Banknál az átlagos igényelt hitelösszeg 6,5 millió forint környékén mozgott. Hasonló a helyzet 
a likviditási hitelnél is, ahol 24 millió forintot ért el az átlagos igényelt összeg a CIB Banknál, 
és csupán egy tucatnyi ügyfél használta ki maximálisan a konstrukció lehetőségeit. 
 
Az SZKP GO! keretén belül elérhető konstrukcióknál nem egészen fél év alatt összesen 16 
milliárd forintnyi finanszírozást nyújtott a CIB Bank. „Az előttünk álló hónapokban tovább 
emelkedhet a kereslet az SZKP GO! konstrukciói iránt, hiszen rendkívül kedvező kondíciókkal 
rendelkező, és igen széles körben felhasználható finanszírozási megoldásokról van szó” – 
mondta el Fetter István, a CIB Bank Kisvállalati Divíziójának vezetője. 
 
A CIB Bank kis- és középvállalkozói (kkv) hitelállománya – a faktoringgal és a lízinggel együtt 
– tavaly több mint 14 százalékkal nőtt. Csak a bankhitelt figyelembe véve közel 20 százalékot 
is elért a bővülés, ami a piaci állomány éves növekedési ütemének majdnem kétszeresét teszi 
ki.  
 
 
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. 
 
Az Intesa Sanpaolo bemutatása  
Az Intesa Sanpaolo a vagyon kezelésével és védelmével foglalkozó vállalat, Olaszország vezető bankja és egyben 
Európa egyik legszilárdabb és legjövedelmezőbb bankcsoportja. Kereskedelmi banki, vállalati befektetési banki, 
privát banki, vagyonkezelési és biztosítási szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek. Az Intesa Sanpaolo csoportnak 
körülbelül 13,5 millió ügyfele van Olaszországban, és további 7,1 millió külföldi ügyfélt szolgál ki 12 közép-kelet-
európai, közel-keleti és észak-afrikai országban működő kereskedelmi banki leányvállalatain, illetve 25 országban 
működő, vállalati ügyfeleket támogató nemzetközi hálózatán keresztül. Az Intesa Sanpaolo-t a világ egyik 
legfenntarthatóbb bankjaként tartják számon, amely mindent elkövet annak érdekében, hogy követendő példaként 
szolgáljon a fenntarthatóság és a társadalmi és kulturális felelősségvállalás területén. Az Intesa Sanpaolo a 
gazdasági integrációt és a szegénység enyhítését célzó jelentős projekteket támogat, köztük egy 1,5 milliárd EUR 
összegű környezet- és társadalomtudatos projekteket finanszírozó alapot (impact fund), amely olyan társadalmi 
csoportoknak nyújt hiteleket, akik más forrásokból nehezen jutnának finanszírozáshoz. A Csoport 6 milliárd eurós 
alapot hozott létre a körforgásos gazdaság támogatására. A fentieken túl jelentős szerepet vállal az Olaszország 
történelmi és művészi örökségének megőrzését, népszerűsítését és terjesztését szolgáló különféle kulturális 
kezdeményezések támogatásában Olaszországban és más országokban. Ennek részeként állandó és időszaki 
kiállításokat rendez a Gallerie d'Italia-ban, az Intesa Sanpaolo milánói, nápolyi, vicenzai és hamarosan megnyíló 
torinói múzeumaiban.  
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