
 

 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 
Online juthatnak hitelhez a CIB Bank kisvállalati ügyfelei 

 
Budapest, 2022. március 31. – Már bankfióki látogatás nélkül is vehetnek fel hitelt a CIB 
Bank egyes kisvállalati ügyfelei, miután számukra is elérhető a teljesen online igénylés 
lehetősége bizonyos hiteltermékek esetén. A Magyarországon eddig egyedülálló 
szolgáltatás révén az ügyfelek akár egy nap alatt az egyedi igényeikhez igazodó 
finanszírozáshoz juthatnak, kedvező kondíciók mellett. 
 
Új mérföldkőhöz ért digitális fejlesztéseinél a CIB Bank: idén márciustól a pénzintézet meglévő 
kisvállalati ügyfelei teljesen online folyamatban – az igényléstől egészen a folyósításig – 
juthatnak finanszírozáshoz. A magyar piacon elsőként bevezetett szolgáltatás az első 
lépcsőben a Vario eseti- és folyószámlahitelnél érhető el, ám az érintett konstrukciók körét 
fokozatosan bővíteni tervezi a pénzintézet. A digitális finanszírozási konstrukciók valódi üzleti 
értéket képviselnek a kisvállalkozások számára is, hiszen pont ennél a termékkörnél van üzleti 
jelentősége a gyorsaságnak és a rugalmasságnak – az ügyintézés során is.  
 
Az online hiteligénylés feltételei többek közt, hogy a vállalkozás legalább 10 hónapja 
működjön, legalább hat hónapos aktív számlaforgalma legyen a CIB Banknál, és rendelkezzen 
az elektronikus csatornák – CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online – egyikével.       
 
Az online hiteligénylés segítségével tehát adott a lehetőség arra, hogy az igénylés, az 
egyeztetés, a dokumentáció, a szerződés, majd végül a folyósítás is digitális csatornán 
keresztül történjen, vagyis egyáltalán nincs szükség arra, hogy az ügyfél felkeresse a 
bankfiókot. A fejlesztés révén így a folyósítás akár egy napon belül megtörténhet, a folyamat 
közben a vállalkozások személyre szabott ajánlatot kapnak a pénzintézettől. A CIB Bank az 
online igénylés bevezetéséhez kapcsolódóan 50 százalékos kedvezményt ad a hitelhez 
kapcsolódó kezelési költségből is az első évre, mindezt az egyébként is kedvező 0% 
kamatfelár mellett.  
 
„A járványhelyzetben különösen fontosnak bizonyult, hogy a digitálisan intézhető ügyek köre 
minél szélesebb legyen a kisvállalati ügyfelek számára is, ezért vezettük be a teljesen online 
hiteligénylési folyamatot egyes termékeinknél. A hazai szolgáltatók közül a CIB Bank biztosítja 
elsőként a piacon ezt a gyors, hatékony és kényelmes ügyintézést lehetővé tevő megoldást, 
ez bizonyítja elkötelezettségünket a digitalizáció és a magas színvonalú szolgáltatások iránt. 
Meggyőződésünk, hogy ez az innovatív megoldás is hozzájárul ahhoz, hogy a CIB Bank 
tovább erősítse pozícióit a kisvállalatoknak nyújtott szolgáltatások piacán” – nyilatkozta a 
szolgáltatás bevezetése kapcsán Fetter István, a CIB Bank Kisvállalati Divíziójának vezetője.  
 
Az új szerződések száma alapján a kelet-magyarországi régióban igényelték a legtöbb hitelt 
2021-ben a CIB Bank kisvállalati ügyfelei, és – kizárólag a banki hiteleket figyelembe véve – 
a szerződéses volumen alapján is a keleti régió végzett az élen. Az ágazati megoszlást 
vizsgálva a kis- és nagykereskedelemé volt a legnagyobb szelet, amelyet az ingatlanágazat 
és az építőipar követett. A legnagyobb átlagos hitelösszeget – közel 25 millió forintot – a 
mérnöki tevékenységeket végző vállalkozásoknál érte el az üzletág. 
 



 

A múlt évben a CIB Bank közel 2000 kisvállalati ügyfele igényelt új hitelt a pénzintézetnél, és 
a teljes kihelyezett hitelösszeg több mint 50 százalékkal nőtt a megelőző évihez képest. Ehhez 
a kimagasló növekedéshez hozzájárultak a Széchenyi Kártya Program GO! hiteltermékei is, 
melyek tavaly július óta érhetők el a CIB Banknál. Az egy ügyfélre jutó átlagos hitelösszeg is 
emelkedett 2021-ben, és megközelítette a 13 millió forintot. Ez a növekvő tendencia idén is 
folytatódhat a Vario hitel teljesen online igénylési folyamatának köszönhetően. 
 
 
 
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! 

 
 


