
 
 
 

 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Új „állati jó” karakter a CIB Bank reklámjaiban 

 

Budapest, 2019. szeptember 23. – Szeptember 23-án visszatérnek a 
televízióképernyőkre a CIB Bank „Kommentátorok” elnevezésű reklámplatformjának 
állati karakterei. Brúnó, a kutya ezúttal új cicatársat kapott, akit a főszerep hatására 
gazdija valóban Dellának nevezett el. Az „állati jó” karakterek nyolc héten át lesznek 
láthatók a pénzintézet új reklámfilmjében, és ezúttal a lakásvásárlás tematikáját vitatják 
meg. 

Az állati főszereplőket bemutató, az Ogilvy által 2017-ben felépített reklámplatform két éve 
debütált. A polgári nevén Bonifác, művésznevén Della cica egyéb elfoglaltsága miatt 
ideiglenesen átadta főszerepét egy másik cicának, akit a reklámfilm tiszteletére gazdija tényleg 
Dellának nevezett el. Az új cica nemcsak nevében, de mókás kinézetében és karakterében is 
kiköpött mása az előző reklámfilmek Dellájának: fanyar humora és apró szurkálódásai teszik 
őt kedvesen cinikussá. 

Brúnó, a kutya továbbra is kedves és vidám, annál is inkább, mert ő már nemcsak a CIB Bank 
reklámfilmjeinek főszereplője, hanem 2019 tavasza óta a kutyabarát CIB bankfiókokban is 
örömmel fogadják. Így gazdiját elkísérve első kézből informálódhatott a reklámfilmben 
megvitatott jelzáloghitel témájáról. Ennek ellenére kissé szkeptikusan fordul a 
lakásvásárláshoz szükséges forrás előteremtéséhez, de a mindig magabiztos Della hamar 
megnyugtatja őt: a CIB-nél akár 30 perc alatt megmondják, gazdija mekkora hitelösszeget 
kaphat*. 

„A CIB Bank célja, hogy barátságos, emberközeli, ugyanakkor felelős, megbízható, józan és 
reális célokat támogató, és az ügyfelek valódi lehetőségeit megvalósító pénzügyi partner 
szerepét töltse be. A bank által nyújtható lakáshitel mellett ezért hangsúlyos helyet kap a 
reklámfilmben az ügyfelek által kapható állami támogatás** lehetősége is” – mondta Szinai 
Ádám, a CIB Bank PR és marketingkommunikációs vezetője. 

A reklámfilm a YouTube-on is megtekinthető a következő linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=gf583lxKJ80 

A forgatáson készült werkfilm pedig itt nézhető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=p2SOtrkDl4s 

 

* THM: 2,81 – 8,10% 

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 2019. szeptember 1-jén aktuális feltételek, 
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a 
mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi 
a hitel kamatkockázatát. 



A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó 
vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, 
közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat. 

Az előzetes kalkuláció az ügyfél által megadott adatok alapján történik, az nem tekinthető a 
Bank végleges döntésének. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. 

** A Családi Otthonteremtési Kedvezmény, valamint a többgyermekes családok 
otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 

 

 
 
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 
kommunikacio@cib.hu 


