Hirdetmény
a CIB Bank fiókhálózatának változásairól
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy
országos fiókhálózatában 2015. december 2-ától változtatásokat hajt végre annak érdekében, hogy oda
csoportosítsa át erőforrásait, ahol ezt a területileg változó ügyféligények és jövedelmezőség leginkább indokolttá
teszik. A CIB Bank célja továbbra is az, hogy az eddigiekben is megszokott országos lefedettséget biztosító
fiókhálózattal, univerzális szolgáltatóként legyen jelen a piacon, és változatlanul értéknek tekinti a személyes
kapcsolatot ügyfeleivel. Ahol az ügyféligények változása ezt indokolja, ott nagyobb méretű fiókba költöznek
bizonyos egységek, ahol pedig az üzemeltetés nem gazdaságos, ott összevonásokra, illetve bezárásra kerül sor.
A változások értelmében 2015. december 2-ától a jelenlegi 95 egységből álló fiókhálózat 83, továbbra is
országos lefedettséget biztosító egységgel fog tovább működni, így a CIB ezt követően is az egyik legnagyobb
fiókhálózattal rendelkező bank marad Magyarországon.
A CIB Bank Zrt. alábbi bankfiókjai 2015. december 2-ától bezárásra kerülnek, így ezen bankfiókokban megszűnik
az éjszakai trezor, és az ATM szolgáltatásunk is.
Bankfiókjaink az utolsó banki munkanapon, 2015. december 1-jén (kedden) a megszokott nyitvatartási rend
szerint tartanak nyitva. Éjszakai trezor, készpénzkiadó automata (ATM) használatára 2015. december

1-jén a bankfióki nyitvatartási idő végéig van lehetőség.
A banki ügyintézés megkönnyítése érdekében a lenti táblázatban feltüntetésre kerül a bezárással érintett fiók
közelében található bankfiók, és annak elérhetősége is.
Bezárásra kerülő bankfiók (címe)
1077 Budapest, Baross tér 17.

Közelben található bankfiók (címe)
1067 Budapest, Teréz krt. 21.

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1-3.

1039 Budapest, Mátyás király út 24.

1135 Budapest, Lehel út 70-72.

1043 Budapest, István u. 8.

1238 Budapest, Hősök tere 9.

1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29.

8400 Ajka, Szabadság tér 4/a.

8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.

5700 Gyula, Kossuth tér 27-33.

5600 Békéscsaba, Andrássy út 2.

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 35.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8-10.

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 4.

6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3.

3530 Miskolc, Corvin u. 2.

3525 Miskolc, Déryné u. 11.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 88.

2220 Vecsés, Telepi út 58.

8500 Pápa, Fő tér 24.

8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.

2890 Tata, Ady Endre u. 22.

2800 Tatabánya, Fő tér 10.

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy ügyeit kényelmesen intézheti CIB Internet Bankon keresztül is, valamint
nonstop telefonos ügyfélszolgálatunk (CIB24 06/40-242-242) is rendelkezésére áll.
Személyes ügyintézéshez továbbra is országos lefedettséget biztosító fiókhálózatunk bármely más egységét
igénybe veheti. Bankfiókjaink listájáról tájékozódhat nonstop telefonos ügyfélszolgálatunkon (CIB24 06/40-242242), honlapunkon (www.cib.hu), illetve bankfiókjainkban.
Köszönjük megértését és bizalmát! Reméljük, hogy a jövőben is partnerünk marad, és bizalommal fordul majd
hozzánk, hogy az eddig megszokott szakértelemmel és odafigyeléssel segíthessük pénzügyei intézésében.
Közzététel napja: 2015. szeptember 24.
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