SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új vezető a CIB KKV üzletág élén
Budapest, 2016. június 13. – Szabó Balázst nevezték ki a CIB KKV üzletág vezetőjének.
A szakember fő feladata a terület fejlesztése és a piaci pozíció további erősítése lesz.
2016 júniusától Szabó Balázs (40) a CIB Bank kis- és középvállalati üzletágának a vezetője.
A szakember kinevezését megelőzően a Deloitte Zrt. megbízásából külső tanácsadóként
tevékenykedett, korábban pedig az MKB Bank ügyvezető igazgatójaként a bank vállalati
ügyfélkörének kiszolgálásáért felelős központi és régiós értékesítési szervezetet irányította.
Az új pozícióban Szabó Balázs fő feladata a CIB Bank jelenlétének erősítése lesz a
magyarországi KKV piacon. A Bank növekedés-orientált stratégiájának megfelelően ebben
hangsúlyos szerepet kap az új hitelkihelyezés, valamint új digitális megoldások elérhetővé
tétele az ügyfelek számára.
Az újonnan kinevezett vezető fontos célkitűzése továbbá, hogy a CIB személyes vállalati
kapcsolattartóin keresztül növekedjen a közvetlenül az ügyfelekre fordított idő és az ügyfelek
minél inkább az igényeiknek megfelelő kiszolgálásban részesüljenek, legyen szó régi, vagy
új ügyfélről. „Célom, hogy a CIB Bank KKV kapcsolattartónak mindegyike olyan
tárgyalópartnere legyen ügyfeleinknek, aki a megfelelő szakmai alapokon mindig új és új, az
adott vállalkozásra szabott megoldásokat tud kínálni” – mondta Szabó Balázs.

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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