SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pénzügyi időutazás a CIB Bankkal
Budapest, 2016. április 11.- Különleges időutazásra hívja a CIB Bank az idei
Nagykörút120 programra kilátogatókat. A bank korhű kellékekkel mutatja meg, milyen
lett volna 120 évvel ezelőtt az a modernizáció, amelyet napjainkban a banki
folyamatok digitalizálása jelent.

A modernizáció nem a mai kor vívmánya, a pénz története a folyamatos feltalálásról,
fejlődésről szól. Egy-egy elavult eszközt a történelem során mindig felváltott egy
könnyebben használható, szélesebb körben elérhető forma. Ennek a modernizációs
fejlődésnek egy időszakát mutatja meg a CIB Bank különleges installációja, egy a
korszaknak megfelelő köntösbe bújtatott automata gépezet, amely 2016. április 16-án és 17én lesz elérhető a bank Oktogon téri és Szent István korúti fiókjánál, a 120 éves Nagykörutat
bemutató rendezvénysorozaton.
A cserekereskedelemtől napjainkig
Az elsőként megjelenő árucserét, a cserekereskedelmet akkor váltotta fel a mai pénzhez
hasonló eszköz, amikor az emberiség megtanulta előállítani és felhasználni a fémeket. Az
arany, az ezüst, az ón és a vas mindenki számára értékesek voltak, azonban a fémek
kínálata nem tudta követni a gazdaság növekedéséből származó keresletnövekedést, ezért
gyakran hiány lépett fel belőlük. A készpénzhiány áthidalására megjelentek a váltók, melyet
az elfogadóik nem tartottak meg, hanem pénzként tovább adták, azaz „forgatták”. Így jelent
meg a hitelpénz a rendszerben. Mivel a sokadik elfogadó már nem tudott semmit az
adósságot garantáló személyről, ezért nem biztos, hogy elfogadta az általa kibocsátott
váltót. Ekkor léptek színre a mindenki által ismert bankok, amelyek a saját nevükben
bocsátottak ki ilyen váltókat, amelyen vállalták, hogy a bemutatójának a rajta lévő összeget
kifizetik aranyban. Ez volt a bankjegy, melyet már mindenki elfogadott - ha éppen nem
voltak rossz hírek az adott bankról. Ebben az időben több tucat különféle bank bankjegyei
forogtak a piacon különböző címletekben. Ezt szüntette meg, hogy az államok egy idő után
állami monopóliummá tették a bankjegykibocsátást. Ezután már csak az állam által
kibocsátott bankjegyekkel lehetett fizetni.
A banfiók az okostelefonra költözik
Az informatika megjelenésével és rohamos fejlődésével átalakult a bankok működése, a
pénzforgalom is. Bankjegyeket már nemcsak a bankfiókokban, de automatából is
felvehetünk, ezzel együtt megjelent az elektronikus pénzforgalom is, ahol a pénz
legnagyobb részét már csak elektronikusan tartják nyilván, és a felhasználása is csak
elektronikusan történik, bankkártya, vagy bankközi utalások által.

Napjainkban az okostelefonok és banki mobilalkalmazások segítségével már a
legkülönbözőbb helyeken is intézhetjük pénzügyeinket, sem bankfiók, sem hagyományos
online felület nem szükséges hozzá. A mobilapplikáció egyre nagyobb népszerűségét
mutatja az is, hogy a CIB Bank márciusban bevezetett alkalmazásának már több mint 10
000 felhasználója van, a Google play áruházból pedig több mint 7 000, míg iOS-re több mint
4 000 letöltés történt. A CIB Bank mobil alkalmazása az indulását követő napokban már a
legtöbbet letöltött új alkalmazások közé került a Google Play áruházban.

CIB Bank

A CIB Bank Zrt. az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 35
éves tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét
nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Faktor, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB
Bank Zrt. országos lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 450 ezer ügyfelének, miközben
folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank Zrt. szolgáltatásai társas
vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára
egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésre áll
pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, mobilCIB, vagy az eBroker
információs és értékpapír-kereskedési rendszer.
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