SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új vezérigazgató a CIB Lízing élén
Budapest, 2016. május 19. – Hatvani Dánielt nevezték ki a CIB Lízing
vezérigazgatójának. Új pozíciójában fő feladata a piaci pozíció megőrzése, illetve
továbberősítése lesz.
Hatvani Dánielt (37) nevezték ki a CIB Lízing vezérigazgatójának. A szakember 2008-ban
csatlakozott a CIB Csoporthoz, ahol kezdetben szenior ügyfél-kapcsolattartóként, majd
2011-től csoportvezetőként dolgozott az ingatlanfinanszírozási területen. Ezt megelőzően az
UniCredit Global Leasing magyar leányvállalatánál (korábban HVB-Leasing) töltött be
ingatlanfinanszírozási területen ügyfélkapcsolati referens pozíciót. Egyetemi tanulmányai
után Németországban és Hollandiában szerzett gyakorlatot.
A CIB Lízing vezérigazgatójaként Hatvani Dániel fő feladata lesz a lízing és a vállalati
üzletág közötti együttműködés erősítése az ügyfelek még magasabb szintű kiszolgálása
érdekében. Hangsúlyos szerepet kap az ügyfelek komplex kiszolgálása, melynek részét
képezik a banki finanszírozási konstrukciók mellett a lízing megoldások is. Célkitűzései közé
tartozik továbbá a CIB Lízing szállítóival való kapcsolat újragondolása, a stratégiailag kiemelt
partnerekkel pedig a még szorosabb együttműködés kiépítése. A CIB Csoport
növekedésorientált stratégiájának megfelelően a szakember kiemelt figyelmet fordít a CIB
Lízing piaci pozíciójának megőrzésére, illetve további erősítésére.
„Célom, hogy a CIB Csoportra jellemző szemlélet a Lízingnél is erősödjön, és az ügyfeleink
nem egyszerű banki szolgáltatóként, hanem elsősorban szakmai partnerként, pénzügyi
szakértőként gondoljanak ránk. Finanszírozási igények esetén nemcsak egy termékben,
hanem >>csomagban<< gondolkodunk, és ezzel szeretnénk stabil hátteret biztosítani az
ügyfeleinknek” – mondta Hatvani Dániel.
***
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 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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