SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kiemelkedő eredményeket ért el a CIB Bank a lakossági jelzáloghitelkihelyezésben
Már előminősítő szolgáltatás is az ügyfelek rendelkezésére áll
Budapest, február 10. – A 2015-ös év jelzáloghitel piacát meghatározó hitelkiváltási
időszakot kiemelkedő eredményekkel zárta a CIB Bank. A Magyar Nemzeti Bank adatai
szerint tavaly március és december között 45,55 milliárd forint értékben történt a
forintosításhoz kapcsolódó hitelkiváltás, melynek 22 százaléka a CIB Bankban
valósult meg. A bankcsoport idén is jelentős eredményekre számít a jelzáloghitelkihelyezésben, melyet új előminősítő szolgáltatás elindításával is támogat.
A Magyar Nemzeti Bank adatai1 szerint a lakosság a
márciustól
decemberig
tartó
időszakban 45,55 milliárd forint értékben kötött szerződést forintosítással összefüggő
hitelkiváltásra. Ennek több mint ötöde, 10,09 milliárd forint a CIB Bankban valósult meg. Az
időszakon belül is kiemelkedő volt az augusztus, szeptember és október hónap a bankban:
augusztusban az összes hitelkiváltás 28 százaléka, szeptemberben 29 százaléka, míg
októberben 40 százaléka a CIB Bankban teljesült.
A hitelkiváltó ügyfelek több mint 80%-a más banktól érkezett a CIB Bankhoz. A hitelkiváltási
kampánynak köszönhetően a CIB Bank piaci részesedése a havi új lakossági jelzáloghitel
folyósításokban jóval több, mint duplájára, több mint 10 százalékra nőtt 2015-ben.
Az idei évben is jelentős eredményekre számít a CIB a lakossági jelzáloghitelezés piacán,
melyet új szolgáltatás bevezetésével is támogat: egyszerű és díjmentes előminősítési
lehetőséget kínál mindazoknak, akik hitelfelvételt terveznek lakásvásárlásukhoz. Az
érdeklődők már a lakás kiválasztása előtt fél évvel megtudhatják, mekkora összegű
jelzáloghitelt kaphatnak, így ennek megfelelően kezdhetik meg az ingatlankeresést. A
szolgáltatást az első 6 hónapban a bank a BankRáció.hu online oldallal együttműködve
nyújtja, első lépésben az érdeklődők ezért a www.bankracio.hu oldalon regisztrálhatnak a
szolgáltatás igénybevételére. A hitel keretösszegének megállapításához csupán
jövedelemigazolásra vagy a jövedelem megállapításához szükséges más dokumentumra,
illetve bankszámlakivonatra van szükség. A maximálisan nyújtható hitelösszeg
meghatározását követően az érdeklődő kap egy igazolást, amely szerint a bank 6 hónapig
garantálja a hitelösszeget, azaz az érdeklődőnek 6 hónap áll rendelkezésére az ingatlan
megtalálására. A lakás kiválasztását követően a bankhoz már csak az ingatlannal

1

https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-haztartasi-es-anem-penzugyi-vallalati-kamatlabak/2015/a-haztartasi-es-a-nem-penzugyi-vallalati-kamatlabakrol-a-2015decemberi-adatok-alapjan

1/2

kapcsolatos dokumentációt kell benyújtani, tehát nincs szükség ismét a munkáltatói
igazolásra, vagy a bankszámlakivonatra.
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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