SAJTÓKÖZLEMÉNY
Mihez kezdene, ha milliói lennének?
Budapest, 2016. április 20. – Családi, baráti beszélgetések állandó témája, hogy ki
mihez kezdene, ha váratlanul sok pénzt nyerne. Egy kutatásban1 a CIB Bank is feltette
ezt a kérdést, melyre meglepő válaszok érkeztek.
„Mihez kezdene, ha kapna egy millió forintot?” – tette fel a kérdést a CIB Bank és a GfK a
megtakarítási szokásokat vizsgáló reprezentatív felmérésében. Az eredmények jelentős
szórást mutatnak: a válaszadók 10 százaléka azt mondta, hogy a teljes összeget elköltené,
míg a megkérdezettek 28 százaléka a teljes összeget félretenné. A legtöbben, 33 százalék,
500 és 750 ezer forint közötti összeget tenne félre az egy millió forintból.

Alaposan megváltozik a hozzáállás, ha növekszik az összeg: arra a kérdésre, hogy „Mihez
kezdene, ha kapna 5 millió forintot?”, már csak a válaszadók 7 százaléka felelte azt, hogy
elköltené az egészet. Az egymillió forintos kérdéshez képest azoknak a száma is visszaesett
(28 százalékról 17 százalékra), akik hiánytalanul félretennék az 5 millió forintot. 42 százalék
ha nem is a teljes összeget, de 4 millió forintnál többet spórolna meg.

1

A kutatást a CIB Bank megbízásából a GfK készítette, a heti rendszerességgel internetező 25-69 éves
lakosságra nézve reprezentatív 500 fős mintán online megkérdezéssel.
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Attól függően, hogy mennyi pénzről van szó, változnak a befektetési döntések is. Egymillió
forintnál a legtöbben (28 százalék) az állampapírt választanák, ötmillió forintnál viszont
legnagyobb arányban (35 százalék) inkább az ingatlanbefektetést részesítenék előnyben. A
befektetési alapok hasonlóan népszerűek mindkét összeg esetében: 11, illetve 12 százalék
voksolt erre a megtakarítási lehetőségre.
A CIB Bank jelenlegi akciójában valaki maga is kipróbálhatja, mit kezdene egy nagyobb
összeggel, hiszen az, aki 3 millió forintot fektet be a banknál, és helyesen válaszol egy
kérdésre, 3 millió forintot nyerhet. Ráadásul a promócióban résztvevők választhatják a
bankbetétek és befektetések tulajdonságait ötvöző CIB Duó Plusz megtakarítást is, mely
esetében a befektetett összeg egyharmad részét betétbe, kétharmad részét befektetési
alapba vagy állampapírba tehetik, és a betéti részre 3,00% (EBKM: 3,02%) kamatot
kaphatnak.

***
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.

További információ
CIB Bank Kommunikáció
kommunikacio@cib.hu
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