
 

 

 
 
 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A kutyákat is szívesen látja fiókjaiban a CIB Bank 

Budapest, 2019. július 24. – Most már nemcsak tesztjelleggel vihetik magukkal 

kutyájukat az ügyfelek a CIB fiókjaiba – a pénzintézet egy sikeres tesztidőszakot 

követően döntött arról, hogy a pénzügyeiket intézőket négylábú barátaikkal együtt is 

fogadják a fiókokban. A CIB három hónapja teszi ezt lehetővé, és a pozitív 

visszajelzések alapján egyértelműen a lehetőség fenntartása mellett döntött.  

A CIB Bank nemrég kísérleti jelleggel megnyitotta fiókjait a kutyák előtt, hogy az ügyfelek 

akkor is intézhessék pénzügyeiket, amikor a kutyájukkal töltik az időt. A három hónapos 

próbaidőszak tapasztalatai rendkívül pozitívak voltak, a CIB fiókok munkatársai és a 

várakozó ügyfelek is örömmel fogadták a kutyusokat, mosoly és jó hangulat töltötte meg a 

fiókokat.  

A sikeres tesztidőszak után a bank továbbra is várja a kutyusokat bankfiókjaiban: mindenhol 

lehetővé teszi a kutyák belépését, ahol más létesítmény – pl. a fióknak helyet adó 

bevásárlóközpont – vagy a helyi önkormányzat szabályzatai ezt nem tiltják meg.  

Természetesen, mint minden esetben, a kutyás fióklátogatás során is fontos néhány 

alapvető szabály betartása: 

• A kutyákat pórázon vagy hordozóban lehet bevinni a bankfiókokba. 

• Egészséges, szobatiszta, veszettség ellen beoltott kutyák mehetnek be a fiókokba. 

• A gazda felelőssége, hogy kutyája ne zavarja meg az ügyfelek nyugalmát és 

általában a fiók működését. 

• Veszélyes ebnek minősülő kutyák nem mehetnek be. 

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. 
 

 
További információ 

CIB Bank Kommunikáció 
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