
  

 

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása 
 

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004, a továbbiakban: CIB Bank) 

ezúton tájékoztatja az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit, hogy 2017. október 20-án 

változtatásokat hajt végre a fiókhálózatában.  

 

A CIB Bank Budapesten úgynevezett kiemelt bankfiókokat hoz létre, melyek a jövőben 

tudásközpontként működnek, és lehetővé teszik, hogy a CIB Bank megnövekedett tanácsadói 

létszámmal Magnifica (prémium banki) és kisvállalkozói ügyfelei számára még magasabb szintű, még 

hatékonyabb kiszolgálását nyújtson.  

 

Kiemelt fiókok lesznek: 

• Medve utcai Fiók 

• Rózsakerti Fiók 

• Törökbálinti Fiók 

• Károly körúti Fiók 

• Szent István körúti Fiók 

• Flórián téri Fiók 

• Kékgolyó utcai Fiók 

• Újpesti Fiók 

• Örs Vezér téri Fiók 

 

A CIB Bank a későbbiekben további kiemelt fiókok létrehozását tervezi vidéken is. 

 

Ezzel párhuzamosan ahol az ügyféligények változása ezt indokolja, ott nagyobb méretű fiókba 

költözhetnek bizonyos egységek, ahol pedig az üzemeltetés nem gazdaságos, ott összevonásokra, illetve 

bezárásra is sor kerülhet. Ennek részeként a CIB Bank 1087 Budapest, Kerepesi út 9. szám alatt, az 

Aréna Plázában található, illetve a 1053 Budapest, Kálvin tér 4., valamint a 2092 Budakeszi, Fő u. 174. 

szám alatti fiókjai október 20-án bezárásra kerülnek. A CIB Bank Igazgatósága a fentieknek megfelelően 

2017. október 20-ai hatállyal határozatot hozott arról, hogy a CIB Bank Alapszabályának 9.2. pontja 

alapján törli az Alapszabály 2.2. pontjában rögzített telephelyek listájából a(z) 1087 Budapest, Kerepesi 

út 9. és a(z) 1053 Budapest, Kálvin tér 4. szám alatti telephelyeket, valamint az Alapszabály 2.3. 

pontjában rögzített fióktelepek listájából a(z) 2092 Budakeszi, Fő utca 174. szám alatti fióktelepet. 

 

A változásokkal együtt a CIB Bank 76 fiókjával továbbra is országos lefedettséget, az egyik legnagyobb 

fiókhálózatot biztosítva áll ügyfelei rendelkezésére. A CIB Bank univerzális szolgáltatóként kíván jelen 

lenni a piacon, és változatlanul értéknek tekinti a személyes kapcsolatot ügyfeleivel, miközben tovább 

erősíti digitális csatornáin elérhető szolgáltatásai körét.  

 

 

CIB Bank Zrt. 

 


