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Már több mint százezren használják a CIB Bank mobilalkalmazását
A százezredik ügyfelet egy okostelefonnal lepte meg a bank
Budapest, 2017. május 9. – Már több mint százezer felhasználója van a CIB Bank tavaly tavasszal
indult mobilalkalmazásának, ami hamarosan újabb funkciókkal egészül ki. A felhasználók
többsége aktívan használja is az applikációt: háromnegyedük rendszeresen, minden hónapban
legalább egyszer belép. A CIB az alkalmazást százezredikként letöltő ügyfelét egy okostelefonnal
lepte meg.
A CIB Bank egy évvel ezelőtt indította el mobilalkalmazását, melyet ma már több mint százezer ügyfél
használ. Az applikáció sikerét mutatja az is, hogy 2016-ban a Mastercard Év Bankja versenyén elnyerte
az év mobilalkalmazása címet.
Az ügyfelek körében a legnépszerűbb funkció az egyenleglekérdezés, illetve a tranzakciók áttekintése,
mivel ezek rögtön a nyitóoldalon láthatóak. Emellett az átutalást és a tavaly július óta elérhető
mobilegyenlegfeltöltést, valamint a számla- és kártyaműveletekről tájékoztatást adó ingyenes push
üzeneteket veszik igénybe a leggyakrabban a felhasználók.
A CIB Bank a mobilalkalmazás százezredik felhasználóját, Tokodi Tibort egy iPhone7-es
telefonkészülékkel lepte meg. Tokodi Tibor elmondta, hogy 14 éve a CIB ügyfele, és sosem gondolta
volna, hogy ekkora meglepetésben lesz része bankjának köszönhetően. A letöltés óta már több mindent
kipróbált az applikációban, mely nemcsak könnyen kezelhető, de olyan innovatív funkciókat is tartalmaz,
mint a csekkbefizetés átutalással vagy az ATM-ek és fiókok villámgyors megmutatása egy
gombnyomásra, melyek mindenkinek hasznosak lehetnek.
„Büszkék vagyunk rá, hogy mindössze egy év alatt már több mint százezren töltötték le az
applikációnkat. A CIB Bank a következő másfél évben tovább halad a digitális átállás útján: amellett,
hogy folyamatosan új funkciókkal bővítjük a mobilalkalmazását, hamarosan elindítjuk online
devizakereskedési rendszerünket, megújul az internetbankunk, de egyre nagyobb hangsúlyt kap a
termékek teljesen online értékesítése és a fióki értékesítés digitalizációja is” – mondta el Molnár Péter,
a CIB Bank digitális csatornáinak vezetője.

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 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 rendelkezésére áll
pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank mobilalkalmazás, a mobilCIB, vagy
az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.
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