Ügyfelei és munkatársai figyelmét is felhívja a CIB a klímavédelemre
2010 óta idén hatodik alkalommal csatlakozik a CIB Csoport a WWF nemzetközi klímavédelmi
kezdeményezéséhez, a Föld órájához. A CIB 2016-ben is vállalja, hogy a Föld órája alatt
központi épületei külső megvilágítását lekapcsolja, ahol ez technikailag megoldható. A
demonstratív akcióval az ügyfelek és a munkatársak figyelmét is szeretnék ráirányítani a klímaés környezetvédelem fontosságára.
A világ legnagyobb klímavédelmi eseményéhez csatlakozók vállalják, hogy március 19-én 20.30-tól
egy órára lekapcsolják a világítást. Így tesz a CIB Csoport is, amikor központi épületeinek külső
megvilágítását (ahol ez technikailag megvalósítható) lekapcsolja erre az időre. Az akcióba a
munkatársakat és honlapjukon keresztül az ügyfeleiket is szeretné bevonni.
A Föld órájához csatlakozás azonban csak az egyik - ugyan látványos és demonstratív - eszköze
annak a kiterjedt tevékenységnek, amelyet a CIB Csoport a környezet megóvásáért, a környezeti
ártalmak csökkentéséért folytat, amelyet az alábbiak is tanúsítanak:
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Folyamatosan növeli a papíralapú kommunikáció során használt környezetbarát alapanyagok
arányát, és tovább erősíti az elektronikus szolgáltatások szerepét, felhívja ügyfelei figyelmét
az elektronikus számlaküldés előnyeire. Az irodai papír felhasználás 11 %-kal csökkent, a
2014-óta csak újra felhasznált papírt használ.
A CIB Csoport budapesti irodaházainak tetején működő napkollektorokkal (amelyek a
melegvíz-előállításban játszanak fontos szerepet) 2015-ben annyi földgáz megtakarítást
eredményeztek, ami egy nagy bankfiók éves gázfogyasztásával egyezik meg.
A pénzintézet elektronikai hulladékait továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
társadalmi vállalkozásként működtetett elektronikus hulladék feldolgozó telepén dolgozzák fel,
amely a környezeti hatóságok engedélyével egy társadalmilag és gazdaságilag is hátrányos
helyzetben lévő kisvárosban, Tarnabodon működik. A telep amellett, hogy fontos környezeti
célokat valósít meg, munkahelyet is teremt hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak.
Minden székházában szelektív hulladékgyűjtést vezetett be.
Munkatársi bevonás részeként, kerékpárkölcsönző programot kínál a CIB-es kollégáknak. A
budapesti központi épületekben 102 darab kerékpáros parkolóhely, külön női és férfiöltőzők,
zuhanyzók állnak a munkatársak rendelkezésére. Mindezek hatására emelkedett a
kerékpárral munkába járás népszerűsége, amíg 2014-ben 176 munkatárs vette igénybe az
öltözési lehetőségeket, addig 2015-ben már közel kétszáz fő járt rendszeresen kerékpárral.
A 2016-os évben az egész vállalatcsoportra vonatkozóan be fogja vezetni az ISO 50001-es
energiairányítási rendszerszabványt. A rendszer bevezetésével egyszerre tesz eleget az új
törvényi előírásoknak, anyabanki elvárásoknak és a szakmai követelményeknek.
Felülvizsgálta a Petrezselyem utcai székháza szünetmentes áramellátó berendezéseit,
melynek során a négy darab működő UPS egységből egyet már tavaly lekapcsolt. 2015-ben a
második felesleges egységet is kivette az üzemből, így az éves veszteséget további 58 MWhval csökkentette, a CO2 kibocsátás 18 tonnával lett kevesebb.
Korszerűsítettük a CIB 24 épületének UPS rendszerét is. Ennek során korszerűbb és az
igényeinkhez pontosabban igazodó UPS berendezéseket épített be, ezzel minimumra
csökkentve a rendszer villamos veszteségét.
Az épületekben üzemelő hűtőgépeket korszerűbb hűtőközeggel szerelte fel. Az új hűtőközeg
jóval kevésbé károsítja az ózonréteget, mint a régi fajta R22-nevű hűtőközeg.
Energiatudatossági matricákat ragasztott ki a banküzemi ingatlanok összes világítás
kapcsolójához, vízcsapjához és fali termosztátjához.
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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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