SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nő az átlagosan igényelt hitelösszeg a személyi kölcsönöknél
A többség előrelépést támogató célokra fordítja a hitelt
Budapest, 2017. április 19. – A CIB Bank tapasztalatai szerint az ügyfelek többsége lakással
összefüggő hitelcélokra vesz fel személyi kölcsönt, mely a család előrelépését szolgálja. Az
átlagos hitelösszeg tekintetében folyamatos növekedést tapasztal a bank: a két évvel ezelőtti
800 ezer forinthoz képest ma 1,3 millió forint ez az összeg. A CIB Bank jelentős érdeklődésre
számít a következő hónapokban, jellemzően ugyanis a tavaszi időszakban a legnagyobb a
személyi kölcsön igénylések száma, hiszen a legtöbben ilyenkor kezdenek lakásfelújításba.
A CIB megbízásából készített reprezentatív kutatás 1 szerint a lakásfelújítás, mint hitelcél a
lakásvásárlás után a legelfogadottabb Magyarországon: a megkérdezettek 73 százaléka véli úgy, hogy
felelősségteljes döntés lakás vásárlásához hitelt felvenni, és 58 százalék gondolja ugyanezt a felújítás
esetében is. A lakásfelújítás olyan hitelcél, mely a család előrelépését támogatja, hiszen ennek hatására
az életminőség, a körülmények javulnak. A felújítás lehet bővítés – például egy új szoba kialakítása –,
de akár olyan energetikai korszerűsítés is, amely hosszú távon a rezsi csökkenését eredményezheti.
A kutatásban megkérdezettek nagy része (91 százalék) a múltban már végzett lakásfelújítást
otthonában, de közel ugyanennyien (85 százalék) terveznek ilyen munkálatokat a jövőben is. A
legtöbben – a válaszadók 83 százaléka – festenének/tapétáznának, de sokan vágnának bele a nagyobb
háztartási gépek, bútorok cseréjébe, illetve a konyha, fürdőszoba felújításába is. Fűtéskorszerűsítésre
a megkérdezettek 60 százaléka készül, míg hőszigetelést felük tervez.
A lakásfelújítási munkálatok átlagos költségvetése 670 ezer forint körül alakul. A megkérdezettek 25
százaléka azonban hitelt is igénybe vesz. A hitelt felvevők többet fordítanak a felújításra: átlagosan 685
ezer forintot igényelnek a banktól, a saját erő pedig átlagosan 30 százalék, ami azt jelenti, hogy közel
egymillió forintot költenek ingatlanuk felújítására.
Ez összhangban van a CIB Bank tapasztalataival, mely szerint az átlagos hitelösszeg a személyi
kölcsönök esetében ma már 1,3 millió forint a két évvel ezelőtti 800 ezer forint helyett. A személyi
kölcsön igénylések esetében az átlagos hitelösszeg növekedése mellett szintén jellemző, hogy az
ügyfelek mintegy negyede a maximálisan rendelkezésre álló futamidőt választja, mely a CIB-nél 7 év.
Az átlagosan választott futamidő 4 év a banknál.
A CIB Bank várakozásai szerint az előttünk álló hónapokban – főleg szezonális okokból – tovább
növekszik a kereslet a személyi kölcsönök iránt. 2017-ben a tavalyi, több mint 200 milliárd forintnyi új
kihelyezést is sikerülhet túlszárnyalnia a magyarországi piacnak, amit támogat a kedvező
makrogazdasági környezet, a háztartások növekvő fogyasztási kedve, az emelkedő bérszínvonal és a
változatlanul alacsony kamatkörnyezet is.
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A kutatást a CIB Bank megbízásából az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készítette online
megkérdezéssel, nem, kor, végzettség, lakóhelytípus és régió szerint reprezentatív, 25-59 éves mintán, 1000 fő
részvételével.

Személyi kölcsön igényléssel kapcsolatos jellemzők a CIB Bankban:
- Átlagos személyi kölcsön összeg: 1,3 millió forint
- Átlagos futamidő: 4 év
- Kamat min. 250.000 forint igazolt havi nettó jövedelem és havi min. 250.000 forint rendszeres CIB
számlán történő jóváírása esetén: 7,77% (THM: 8.17%)*
- Havi törlesztőrészlet: 31.662 Ft

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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*A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltüntetett
THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és az érvényes ügyleti kamat figyelembe vételével történt. A CIB
Előrelépő Személyi Kölcsönre vonatkozó részletes feltételeket az Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók
részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a
devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza. A bank a
hitelbírálat jogát fenntartja.

