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Tapasztalt faktoringvezető csatlakozott
a CIB Bankhoz
Budapest, 2022. február 21. – Glósz Viktor személyében februártól új vezető erősíti a CIB
Bank faktoring területét. A globális szinten is jelentős tapasztalatokkal rendelkező
szakember fő feladata a CIB Bank faktoringpiacon képviselt súlyának növelése lesz.
Kiterjedt nemzetközi tapasztalattal rendelkező vezető csatlakozott a CIB Bankhoz: februártól
Glósz Viktor vezeti a faktoring területet a pénzintézetnél. A közgazdász végzettségű
szakember szakmai pályafutását 1998-ban az Aegon Értékpapírnál kezdte makrogazdasági
elemzőként, majd a Bank Austria Creditanstalt vezető vállalati elemzőjeként tevékenykedett.
2000 és 2005 között treasury területen töltött be különböző pozíciókat a Fundamentánál és a
Budapest Banknál, majd a GE Capital-nél folytatta pályafutását. A GE Capital-nél 2011-től az
EMEA régióért, majd 2013-tól a globális portfólióért felelős pozíciót töltött be. 2016 és 2021
között a GE Capital-nél senior vice presidentként az ügyfelek faktoring és tőkepiaci
monetizálásáért volt felelős.
A szakember 2005 óta dolgozik a working capital management (működőtőke-kezelés)
területén, amelynek egyebek mellett része az ellátási láncok finanszírozása is. Eközben
komoly nemzetközi tapasztalatra is szert tett, globális csapatot vezetett szingapúri, torontói,
manchesteri, milánói és budapesti központtal.
„Célom, hogy újrapozicionáljuk és tovább erősítsük a CIB Bank faktoring területét úgy, hogy
az eddiginél sokkal szorosabb együttműködést folytatunk az anyabankkal és a pénzintézet
vállalati üzletágával. Emellett a belső folyamatok és rendszerek egyszerűsítésével, új
termékek bevezetésével felgyorsíthatjuk az ügyfélakvizíciókat. A szolgáltatások digitalizációja
szintén a prioritásaim közé tartozik.” – nyilatkozta az új megbízatása kapcsán Glósz Viktor.
Hozzátette: „el kell érni, hogy Budapest a régiós Intesa-érdekeltségek központjává váljon,
miközben magyar-olasz és magyar-régiós export viszonylatban is finanszírozást tud nyújtani
a meglévő és az új ügyfeleknek”.
„Viktor személyében tapasztalt és motivált vezető csatlakozik hozzánk, így minden lehetőség
adott arra, hogy a piacot meghaladó ütemben növekedjen a CIB Bank faktoring területen
képviselt súlya Magyarországon. A bővüléshez jelentős támogatást nyújthat új, az ellátásiláncfinanszírozást megkönnyítő, teljesen webalapú Confirming szolgáltatásunk, amelynek révén a
szállítópartnereink halasztott fizetés esetén is azonnal lehívhatják az áru ellenértékét,
határokon átívelő ügyleteknél is.” – mondta el Gál Gaszton, a CIB Bank vállalati termékekért
felelős vezetője.
A magyar-olasz viszonylatban működő Confirming megoldást kiterjesztik a régió többi
országára is, a tervek szerint hét ország fog együttműködni az Intesa Csoporton belül: az olasz
és magyar piac után a szlovén, szlovák, szerb, román és albán piacon lesz elérhető a
szolgáltatás. Ez gyakorlatilag megtöbbszörözi a lehetőségeket, hiszen azt jelenti, hogy a hét
ország bármely relációjában lehetőség nyílik majd ilyen típusú supply chain finance megoldás
biztosítására.

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-keleteurópai, 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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