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Rok 2015 będzie rokiem decydującym dla polskiego sektora bankowego. Chmury nad dochodami bankowości detalicznej, o których
piszemy w tytule Raportu nie znikną szybko, a może się zdarzyć, że
zachmurzenie będzie jeszcze cięższe i bardziej długotrwałe. Dlatego
instytucje finansowe, nie mogą już tylko sięgać po stare metody jak
podwyżki cen czy krótkoterminowe plasowanie „modnej” w danym
momencie, wysokomarżowej oferty, często nie do końca naprawdę atrakcyjnej dla końcowego klienta. Wierzymy, że obszary szans
wynikają z optymalnego wykorzystania nowych kanałów dystrybucji, odważnego sięgnięcia po innowacyjne produkty, w tym przede
wszystkim transakcyjne oraz budowy szczerych i nacechowanych
autentycznością relacji z klientami. To niezbędne aby wykorzystać ten potencjał, gdyż za progiem czają się, już nie tylko kolejne
chmury zmian regulacyjnych i niesprzyjających warunków makroekonomicznych, ale też gracze z innych sektorów, które mają apetyt
na spory kawałek rynku detalicznych finansów. W imieniu Obserwatorium.biz, partnera medialnego Cashless.pl oraz naszych nieocenionych ekspertów, życzę Państwu miłej lektury i wyniesienia wielu
inspiracji z naszego najnowszego Raportu!
Biznes bankowy przestał być przedsięwzięciem w którym rentowność można uzyskać za pomocą prostych posunięć. Z jednej strony
banki dotykają zmiany wpływające wprost na ich wynik – obniżenie
opłat interchange, spadek stóp procentowych, opłaty BFG, obciążenia wynikające z różnorakich regulacji. Z drugiej strony banki muszą
nauczyć się funkcjonować w otoczeniu nowych graczy – instytucji
płatniczych oraz innych usługodawców opierających swoje działanie na świadczeniu usług związanych z przepływem pieniądza.
Projektowana Dyrektywa o usługach płatniczych (PSD II), nad którą
pracuje Komisja Europejska jeszcze mocniej rozszerza pole do funkcjonowania niebankowych serwisów oferujących usługi finansowe.
Znamienne dla obecnych czasów jest to, że ponadprzeciętne zyski
osiągają firmy, które same w sobie nie kreują nowych produktów
i usług. Przykładem może być Uber czyli wielka korporacja taksówkarska nie posiadająca taksówek oraz Google, który jest największym dostarczyciel treści a który sam treści nie produkuje. Z kolei
największym detalicznym sprzedawcą jest Alibaba, który sam towaru nie posiada. Cechą, która łączy wszystkie te firmy jest obecność
przy samym kliencie, na początku łańcucha wartości. Pozycja ta została przez nie osiągnięta dzięki mariażowi możliwości jakie oferują
współczesne technologie z umiejętnością adopcji do zmieniających
się oczekiwań klientów. Banki, które nie wpiszą się w ten trend mogą
zostać sprowadzone do roli dostarczycieli infrastruktury dla innych
graczy. Z drugiej strony jest to duża szansa dla tych banków, które
będą potrafiły zaprząc technologie do zaoferowania nowych produktów i usług za które klienci będą skłonni zapłacić. Warunkiem
jest nieustanne podążanie za oczekiwaniami klientów i kreowanie
rozwiązań, które stanowią dla nich rzeczywistą wartość.
Pozostając z nadzieją, że raport stanowić będzie dla Państwa źródło inspiracji do projektowania takich rozwiązań, gorąco zachęcam
do jego lektury.
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EXECUTIVE SUMMARY - GŁÓWNE WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z RAPORTU.

		 Lata 2015 i 2016 to okres, w którym wyjątkowe nałożenie się negatywnych czynników wpływjących na wynik sektora bankowego może spowodować, że będziemy mieli
do czynienia z podobnym jak w 2009 r. wyraźnym spadkiem zysku sektora. Wynik finansowy w pierwszym kwartale 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrósł minimalnie
(o niecałe 2%), a po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych prawdopodobnie spadł.
Szacujemy, że w tym okresie przychody z segmentu samej bankowości detalicznej rok
do roku spadły.
		 Czynniki takie jak niskie stopy procentowe czy niska opłata interchange to „chleb
powszedni” banków z Unii Europejskiej. Teraz nadchodzi czas aby polskie banki potraktowały tę sytuację jako stały krajobraz rynkowy i zoptymalizowały swój biznes zarówno
od strony przychodowej jak i kosztowej.
		 Opisana powyżej presja na przychody spowodowała, że w pierwszym rzędzie banki
zareagowały w klasyczny sposób zacieśniając politykę cenową dla klientów. Kilka instytucji rozszerzyło tę strategię, wprowadzając równolegle atrakcyjną ofertę akwizycyjną,
stanowiącą jednocześnie „podszukę powietrzną” dla ewentualnych niezadowolonych
klientów z bazy, niektóre zaś wstrzymały się przed podwyżkami, nastawiając się na przejmowanie klientów od dużych, wprowadzających podwyżki graczy. Te ruchy na rynku
wskazują, że banki coraz mniej mogą liczyć na klientów, którzy nie będą reagować
negatywnie na podwyżki, czyli tzw. „śpiochów”, a dodatkowo siła mediów społecznościowych i niekorzystny wizerunek banków w spoleczeństwie powoduje, że banki muszą być
bardzo ostrożne w podejmowaniu agresywnych ruchów cenowych.
		 Strategicznym celem banków powinna być „walka z gotówką”, która na dziś cały
czas stanowi powyżej 70% transakcji w obrocie gospodarczym. Ten obrót powinien być
wprowadzony do systemu bankowego co wpłynie zarówno na dochód odsetkowy (osady na kontach) jak i bezpośrednio z transkacji. Obniżenie stawek interchange stało się
faktem i aktualnie banki powinny skupić się na wykorzystaniu potencjału rozszerzającej
się sieci akceptacji płatności, a nawet wspierać ten proces od strony biznesowej (np.
oferty łączone dla przedsiębiorców, zawierające rachunek bieżący i terminal płatniczy)
czy instytucjonalnej (wprowadzenie płatności bezgotówkowych i rozliczeń kartowych
do administracji).
		 W kontekście rozwoju produktowego prognozujemy powrót do zainteresowania kartą kredytową, która może być dla banków ciekawą alternatywą lub uzupełnieniem oferty
consumer finance. Ze względu na długoterminowość relacji z klientem co eliminuje problem szybkiej spłacalności kredytów gotówkowych, a jednocześnie w kontekście rosnącej popularności e-commerce oraz płatności mobilnych, może być ciekawym narzędziem
kontekstowej promocji kredytu przy płatności oraz bazą budowy wiedzy o kliencie.
		 Zmiany technologiczne to jednocześnie szansa i ryzyko dla banków. Z jednej strony
pozwalają na wprowadzanie nowych funkcjonalności i produktów oraz ograniczenie
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kosztów operacyjnych, z drugiej natomiast mogą generować w obszarze bezpieczeństwa
bankowości internetowej i mobilnej. Rozwiązania technologiczne mają bardzo wielki
potencjał, aby stać się odpowiedzią na obniżające się przychody z tytułu klasycznych
bankowych biznesów, czyli sprzedaży kredytów i płatności kartowych. Sprzedaż produktów kredytowych online jest szybsza i wygodniejsza dla klienta, a dla banku mniej
pracochłonna, co za tym idzie tańsza. Pożyczki przez internet dostępne mogą być 7 dni
w tygodniu, natomiast placówki banków otwarte są najczęściej od poniedziałku do piątku. Kolejną funkcjonalnością o bardzo dużym potencjale przychodowym są przelewy
natychmiastowe. Zainteresowanie klientów taką formą wykonywania transakcji wyraźnie
rośnie i szacujemy, że w samym roku 2014 banki zarobiły łącznie na ich obsłudze ok 13
mln złotych.
		 Szacujemy, że banki na udostępnieniu nowych funkcjonalności, takich jak sprzedaż
kredytu gotówkowego online, prezelewy natychmiastowe, obsługa płatności faktur i pakietowaniu kont osobistych mogą zarobić łącznie ponad 300 mln złotych w 2016 roku.
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1. STAN RYNKU

1. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NEGATYWNIE NA WYNIK
SEKTORA BANKOWEGO
Ostatnie 18 miesięcy było pod względem wydarzeń rynkowych i wprowadzonych
zmian regulacyjnych najgorszym okresem dla banków od rozpoczęcia kryzysu finansowego, jaki dotknął je w roku 2008. W ciągu roku stopy procentowe spadły do najniższego poziomu od przełomu lat 2009 i 2010, znacząco obniżona została opłata Interchange, która
spadła z ok. 1,3% do 0,5% w połowie roku 2014 i została jeszcze obniżona do 0,3%/0,2%
na początku 2015 czy wprowadzenie Rekomendacji U, która w życie weszła w kwietniu
br. i spowodowała, że banki nie mogą występować równocześnie w roli ubezpieczającego
i pośrednika ubezpieczeniowego. Również na początku bieżącego roku nagły wzrost kursu
franka szwajcarskiego zszokował rynek po tym jak Szwajcarski Bank Centralny zdecydował o zaprzestaniu bronienia kursu franka na poziomie 1,2 CHF za EUR.
Warto wspomnieć, że istnieją również inne czynniki makro o podobnym charakterze,
jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego podważający praktyki banków dotyczące Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, zwiększające się potrzeby kapitałowe Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego czy też na ten czas, bliżej nieokreślone dodatkowe obciążenia podatkowe, które mają być nałożone na sektor finansowy w związku ze zmianami w układzie politycznym w Polsce.

A Interchange fee
Rok 2014 przyniósł bankom oferującym swoim klientom produkty kartowe, drastyczne
zmiany w wysokości opłat, jakie te instytucje otrzymywały za obsługę transakcji bezgotówkowych. Wskutek wejścia w życie nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych, znacząco obniżyły się stawki opłaty Interchange, która do tej pory była podstawowym źródłem
zarobku w biznesie kartowym. W lipcu 2014 stawki te zostały obniżone do poziomu 0,5%.
Wcześniej banki otrzymwały średnio 1,3% wartości transakcji realizowanych kartami
w punktach usługowo-handlowych. Była to zmiana bardzo drastyczna, ale i nie zaskakująca, gdyż opłata ta była jedną z najwyższych w Europie, natomiast nasz kraj były jednym
z pierwszych na świecie, który na bazie własnego ustawodawstwa, podjął kroki ustawowe
w celu regulacji tych stawek.
W styczniu roku bieżącego, stawka Interchange została jeszcze bardziej obniżona
i wynosi obecnie maksymalnie 0,3% w przypadku płatności kartami kredytowymi
i 0,2% w przypadku płatności „debetówkami”. Według danych zebranych przez serwis Cashless.pl obniżki Interchange spowodowały, że banki w pierwszym kwartale
2015 zarobiły o ponad 200 mln złotych mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej
z tytułu tej pozycji dochodowej.
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Zmiany Interchange Fee w Polsce wyprzedziły zmiany jakie zachodzą na terenie Unii
Europejskiej. W grudniu 2014 r. Parlament Europejski i negocjatorzy krajów członkowskich uzgodnili, że zasady funkcjonowania i rozliczania tej opłaty powinny być takie same
w całej Wspólnocie. Opłata Interchange dla transakcji międzynarodowych kartami debetowymi ma wynosić 0,2% wartości transakcji. W przypadku transakcji międzynarodowych kartami kredytowymi opłata ma wynosić 0,3%. Opłata za transakcje krajowe także
ma zostać wyrównana we wszystkich krajach członkowskich. Zmiany na poziomie Unii
Europejskiej mają wejść w życie pod koniec 2015 roku.

EKSPERT RAPORTU:
JACEK URYNIUK
Cashless.pl
„ZMIANY STAWEK INTERCHANGE FEE - DOSTRZEC SZANSĘ TAM, GDZIE INNI WIDZĄ
ZAGROŻENIE”
Obniżka prowizji Interchange, to jeden z ważniejszych elementów trwającej od jakiegoś
czasu presji na dochody instytucji banków. Nie znam precyzyjnych wyliczeń pozwalających na skwantyfikowanie ubytku przychodów sektora z tego tytułu. Jednak z ankiety
jaką przeprowadziłem w bankach notowanych na warszawskiej giełdzie po I kw. tego
roku wynika, że tylko w okresie od stycznia do marca do kas banków z tytułu Interchange wpłynęło ponad 200 mln zł mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Niestety,
kwoty tej nie da się ekstrapolować na cały rok chociażby dlatego, że dopiero pod koniec
stycznia zaczęły obowiązywać docelowe stawki prowizji. Dopiero więc dane za II kwartał
będą bardziej miarodajne.
Nie ulega jednak wątpliwości, że banki z tytułu obsługi transakcji dostają mniej. Pytanie,
czy to oznacza, że proporcjonalnie mniej zarabiają na kartach. Obniżkom Interchange
towarzyszy bowiem dynamiczny wzrost liczby i wartości transakcji bezgotówkowych, przy
stabilizacji transakcji gotówkowych. Jednocześnie na rynku wyraźnie widać tendencję
do zmniejszania wydatków na programy aktywizujące klientów do korzystania z kart,
przy jednoczesnym wzroście prowizji klientowskich. Mam na myśli choćby opłaty z tytułu
wypłat z bankomatów, przewalutowań czy posiadania karty w ogóle.
Dochodzę do wniosku, że jakkolwiek ciężko byłoby udowodnić tezę, że na obniżkach
Interchange banki nie straciły, to negatywny wpływ tego procesu na wyniki banków jest
przeceniany. Natomiast wzrost wiedzy na temat struktury opłat stojących za transakcjami
kartami, jaki na pewno wystąpił wśród konsumentów i akceptantów w wyniku dyskusji
o Interchange jest kapitałem, który banki powinny przekuć na swoją korzyść. Pora się
chyba pogodzić z tym, że rynek traktuje płatności jako usługę podstawową i nie chce za
nią płacić. Oczekuje jednak wartości dodanej, za którą świadomie jest w stanie wyłożyć
pieniądze. Pytanie do banków, czy będzie miał za co zapłacić.
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B

Niskie stopy procentowe

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 marca bieżącego roku podjęto
decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb, co spowodowało, że główna stopa referencyjna spadła do najniższego we współczesnej historii Polski poziomu, wynoszącego 1,50%, stopa lombardowa do 2,50%, stopa depozytowa do 0,50%, a stopa redyskonta
weksli do 1,75%. Po kolejnych posiedzeniach w kwietniu, maju i czerwcu bieżącego roku,
stopy procentowe pozostały bez zmian.
Obniżenie stóp jest decyzją korzystną dla kredytobiorców. Przy aktualnych stopach
mamy do czynienia z niespotykanie niskimi kosztami kredytu. Obniżenie stóp procentowych stanowi zachętę do korzystania z produktów kredytowych, ale także w teorii pozwala bankom na pozyskanie taniego pieniądza z depozytów, kosztem klientów oszczędzających na produktach depozytowych. Stopy procentowe poza wysokością kredytów, realnie
wpływają też na oprocentowanie lokat, depozyty czy na kurs złotówki.
Obniżka stóp procentowych w tym roku wpłynęła na przychody prowizyjne od kredytów. Banki jednak mogą refundować sobie niższe odsetki podwyższając koszty (np. prowizjami) udzielanych kredytów. Dotąd mogły także częściowo korzystać na pośrednictwie w sprzedaży ubezpieczeń, jednak wejście w życie Rekomendacji U skomplikowało
sytuację banków. W wynikach finansowych z pierwszego kwartału bieżącego roku można
zauważyć w większości dużych banków (jak np. PKO BP, Pekao S.A.) wzrost przychodów
z opłat i prowizji od sprzedaży produktów kredytowych, w przypadku Pekao S.A. wyniósł
on około 20% w stosunku do I kwartału poprzedniego roku.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że obniżka stóp procentowych miała miejsce w marcu, a wyniki finansowe dotyczą pierwszego kwartału 2015 roku, więc przychody z udzielanych pożyczek po kolejnej obniżce stóp procentowych nie są jeszcze w pełni uwzględnione w wynikach kwartalnych poszczególnych banków.
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C

Zmiany kursu franka szwajcarskiego

Na początku roku 2015 Szwajcarski Bank Centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego. Zostało zniesione stałe powiązanie kursu franka z euro, który
utrzymywał się na poziomie 1,20 euro za franka, i w związku z tym wartość wspólnej waluty europejskiej spadła z 1,20 do 0,85 franka, później kurs się ustabilizował i oscylował
w przedziale 1,00-1,05. Umocnienie franka w stosunku do euro miało także wpływ na kurs
do innych walut, po ogłoszeniu decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego. Wycena waluty szwajcarskiej w stosunku do naszej waluty, wzrosła do poziomu 4,20 - 4,30 zł z poziomu
wcześniejszego 3,55 zł, a w kulminacyjnym momencie osiągnęła nawet 5,19 złotego.
Tak gwałtowny wzrost kursu franka miał poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wzrost poziomu rat kredytów hipotecznych udzielonych we frankach, przyczynił
się do bieżących problemów ze spłatą tych zobowiązań przez część kredytobiorców jak
i do przekroczenia wartości kredytu w stosunku do wycen kredytowanych nieruchomości.
To wydarzenie miało również wpływ na giełdę, głównie na kurs banków, w których portfelu kredytów hipotecznych, znaczący udział mają kredyty we frankach szwajcarskich.
Omówiona powyżej sytuacja, spowodowała również oburzenie klientów banków
w Polsce. Atakują oni instytucje bankowe, obwiniając je o zaistniałą sytuację i wzrost
rat kredytów, które muszą spłacać, twierdzą, że byli niedoinformowani na temat ryzyka walutowego. Nie spodziewali się takiej zmiany kursu franka szwajcarskiego, a teraz
czekają ich wysokie straty. Klienci wręcz oczekują od banków oraz organów rządowych
pomocy w spłacie kredytu. Po tym walutowym wstrząsie pojawiają się opinie prawników i ekonomistów, że kredyty we frankach szwajcarskich były udzielane bezprawnie,
a nawet „ze świadomym działaniem na szkodę klientów”, a szkody jakie wynikają z ich
udzielania można liczyć w setkach milionów złotych i dotykają one klientów i innych
uczestników rynku.
Banki starają się przeciwdziałać skutkom wzrostu franka szwajcarskiego, decydują się
na wprowadzenie wielu rozwiązań mających na celu pomoc klientom w spłacie zobowiązań kredytowych. Między innymi uwzględnianie obniżonej stawki LIBOR przy wyliczaniu
wysokości oprocentowania czy znaczne obniżenie spread’u walutowego wykorzystywanego do ustalania kursu sprzedaży CHF. Niektóre banki oferowały możliwość przewalutowania bez prowizji kredytu na złotówki z użyciem średniego kursu NBP czy zwrotu części
raty kapitałowej, gdy ujemna stawka bazowa przekraczała marżę.
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EKSPERT RAPORTU:
MARIUSZ KURZAC
dyrektor generalny Cenatorium
KTO I JAK POWINIEN POMÓC „FRANKOWICZOM”?
Pomoc państwa dla frankowiczów jest zagadnieniem kontrowersyjnym, choć nieuniknionym. Biorąc pod uwagę sytuację, w której znalazło się ponad 700 tys. osób trudno
przejść obojętnie obok tego problemu. Według mnie należy przygotować się na kilka
czarnych scenariuszy, które mogą – choć nie muszą - się wydarzyć.
Co do kursu CHF, to potencjalna zmiana kursu powyżej parytetu 4 czy 5 PLN/1CHF
wydaje się możliwa z uwagi nie tylko na ciągłą niestabilność gospodarki europejskiej,
sytuację na Ukrainie, ale przede wszystkim na duże ryzyko bankructwa Grecji. Istotnym zagadnieniem dla instytucji finansowych i kredytowych jest decyzja na jakim
poziomie zamrozić/rozliczyć dzisiejszy kurs franka. Wsparcie banków na poziomie 5 PLN
to poziom zdecydowanie za wysoki. Biorąc pod uwagę kurs pierwotny z dnia udzielenia
kredytu, ktoś musi ponieść stratę. Nadchodząca zmiana polityczna po wyborach stwarza dodatkową presję przerzucenia znacznej części kosztów na sektor finansowy.
Należy też zauważyć, że sytuacja ma wpływ nie tylko na bezpośrednio zadłużonych,
ale również ich rodziny, które ledwo wiążą koniec z końcem i z dnia na dzień mogą
stać się niewypłacalne. To kolejne kilkaset tysięcy Polaków. Dlatego ingerencja Państwa wydaje się nieunikniona, choć zawsze będą tacy, którzy podważą taką decyzję
z uwagi na wolny rynek i równość podmiotów.
Uważam, że dotychczas prezentowane propozycje, takie jak np. wykup mieszkań frankowiczów przez BGK oraz propozycje sektora bankowego w sprawie tzw. sześciopaku
i Funduszu Wsparcia i Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych (FWRKH), wymagałyby doprecyzowania, i nieuniknionego moim zdaniem, dodatkowego wsparcia osób
najbiedniejszych.
Obecne szacunki sektora finansowego zaprezentowanych już programów pomocowych to kwota ok. 800 mln PLN, w tym 125 mln PLN (FWRKH) – dopłaty do kredytów,
około 300 mln PLN to potencjalne koszty obsługi sześciopaku, a reszta to dopłaty
do kursu franka powyżej PLN 5. Skala wieloletniej np. 10 letniej pomocy to wg naszej
spółki koszt ok. 2-3 mld PLN, chyba że powróci pomysł przewalutowania kredytów
po kursie z dnia ich udzielenia, wtedy taki koszt dla sektora finansowego wzrośnie
do ok. 1 mld PLN rocznie.
Szczęśliwie obecna sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce, ceny mieszkań, niskie
stopy procentowe oraz akcja kredytowa w PLN wyglądają zdecydowanie lepiej i daje
to pewien komfort i bufor dochodowy dla banków w kontekście zwiększonych kosztów restrukturyzacji.
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D

Rekomendacja U

Wraz z końcem marca w życie ostatecznie weszła rekomendacja U. Zmienia ona możliwości banków w oferowaniu ubezpieczeń swoim klientom. Banki nie mogą już występować równocześnie w roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego. Rekomendacja ta w praktyce oznacza, że z rynku znikną ubezpieczenia grupowe, ale banki wciąż
będą wymagały od klientów ubezpieczeń na życie przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych. KNF argumentował, że rekomendacja ta została wprowadzona w życie, aby poprawić jakość współpracy między bankami i ubezpieczycielami w zakresie oferowania swoim klientom produktów ubezpieczeniowych oraz w celu ustabilizowania rozwoju rynku
bankassurance.
Efektem wprowadzenia rekomendacji będzie to, że klienci ubiegający się o kredyty
będą mogli zakupić polisę u dowolnie wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Bank będzie musiał określić warunki ubezpieczenia, w tym czynniki ryzyka od jakich klient musi
się ubezpieczyć, a ten będzie musiał bankowi dostarczyć odpowiednią polisę przed podpisaniem umowy kredytowej. Do tej pory banki pobierały opłaty od klientów za udzielenie ubezpieczenia oraz prowizję od firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwo w sprzedaży ich produktu. Od teraz gdy bank będzie przyjmował rolę ubezpieczającego będzie
mógł od klienta pobrać opłatę równą realnemu kosztowi obsługi umowy ubezpieczenia.
W praktyce oznacza to, że banki tracą możliwość uzyskiwania przychodu z tego tytułu.
W efekcie wprowadzenie Rekomendacji U może spowodować podniesienie kosztu kredytu dla klienta. Banki tracąc zyski jakie do tej pory czerpały z udzielania ubezpieczeń najprawdopodobniej będą starały się je odzyskać, podnosząc oprocentowanie lub prowizję
od udzielanego kredytu.

EKSPERT RAPORTU:
Piotr Strzyżewski
Dyrektor Departamentu Wsparcia Biznesu i Multichannels
BZ WBK Aviva TU
Rekomendacja U była wyzwaniem dla bancasurance wymagającym pełnego zaangażowania w zmiany produktowe i zmiany systemów informatycznych. Wzmocniła pozycję klienta względem ubezpieczycieli, klient stał się stroną umowy ubezpieczeniowej,
co stawia go w lepszej pozycji względem Towarzystwa Ubezpieczeń niż w modelu grupowym. Rekomendacja U wymogła lepszą jakość ochrony, większe skupienie na czytelności materiałów informacyjnych i warunków prezentowanych klientowi. Zwiększona
została transparentność dla klienta. Ubezpieczenia niezmiennie stanowią ważne źródło
dochodu w sektorze.
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2. ANALIZA ZMIAN STRUKTURY DOCHODOWEJ
W GŁÓWNYCH POLSKICH BANKACH W LATACH
2014-2015
A

Analiza danych finansowych banków

Omówione w poprzednim rozdziale zdarzenia wyraźnie przełożyły się na znaczny
spadek przychodów sektora bankowego. Jedynymi z analizowanych przez nas banków,
które zdołały osiągnąć wzrost przychodów rok do roku za 1 kwartał były Bank Zachodni
WBK i Alior Bank, z czego w przypadku Banku Zachodniego WBK wynik był dodatkowo
efektem skonsolidowania uwzględnienia w rachunku wyników przychodów osiągniętych
przez Santander Consumer Bank (ok. 298 mln zł), a w Alior Banku w wynik wliczone zostały przychody pozyskanego Meritum Banku (ok. 32,5 mln zł). Mimo tego, iż te dwa banki
wypracowały bardzo wysoki przychód w pierwszym kwartale to przychody całego rynku
spadły, rok do roku, o ponad 200 milionów złotych.

213 mln
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Różnica w przychodach banków między 1 kw. 2015 a 1 kw. 2014 (mln złotych)
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Źródło: Sprawozdania kwartalne banków

Od roku 1999 polski sektor bankowy zarobił w sumie ponad 150 miliardów złotych,
poza latami 2002 i 2009 przychody sektora znacząco rosły lub przynajmniej, jak to miało miejsce w ostatnich 4 latach, utrzymywały się na stałym wysokim poziomie. Jednak
pierwszy kwartał 2015 roku przyniósł sektorowi znacznie niższe niż oczekiwane przychody
i spowodował, że banki będą musiały zastanowić się nad podjęciem bardzo zdecydowanych kroków w celu poprawy tej sytuacji.

Wynik finansowy netto banków w mld złotych
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Źródło: ZBP, UKNF
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Wyciąganie długoterminowych wniosków na podstawie jednego kwartału byłoby
bardzo ryzykowne, jednak tak znaczący spadek przychodów rok do roku jest bardzo niepokojącym sygnałem, którego banki nie mogą zignorować.
Największym ciosem jaki otrzymały banki wspomniane wyżej, były dwie kolejne obniżki
opłaty Interchange Fee. Spadła ona z poziomu 1,3% na początku 2014 roku do 0,3% na początku 2015. Zmiana ta nastąpiła w skutek regulacji ustawowej, mającej na celu przybliżyć
stawki obowiązujące na polskim rynku płatności bezgotówkowych do tych w Unii Europejskiej. Skutki tych działań są dwojakie. Z jednej strony banki mocno ucierpiały od strony
przychodów, które zarabiały na każdej transakcji wykonanej za pomocą kart kredytowych
i debetowych, z drugiej strony natomiast obniżone opłaty spowodowały dalszy rozwój sieci
akceptacji, czego doskonałym przykładem może być sieć dyskontów Biedronka, która w połowie zeszłego roku podjęła decyzję o wdrożeniu terminali płatniczych w swoich sklepach.
Rozwój sieci akceptacji i intensywne działania marketingowo-promocyjne prowadzone
przez banki oraz organizacje płatnicze – MasterCard i Visa bardzo mocno sprzyja ciągłemu
zwiększaniu się liczby transakcji kartowych wykonywanych przez Polaków.

Liczba kart płatniczych (w mln sztuk) w Polsce
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Źródło: NBP, „Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.”

Liczba transakcji kartami płatniczymi (mln sztuk)
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Źródło: NBP, „Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.”
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4 kw. 2014

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat widoczny jest stały lecz dość powolny wzrost liczby kart płatniczych, który wyniósł około 4% rok do roku na przestrzeni od 4 kw. 2012 do
4 kw. 2014 roku. Pomimo tego, liczba transakcji wzrastała dużo dynamicznej – o 14% gdy
porównamy 4 kw. 2012 i 4 kw. 2013 oraz o 25% rok do roku w przypadku lat 2013 i 2014.
Jest to dla banków bardzo dobry trend, jednak nawet pozytywnie zakładając tak wysokie
tempo wzrostu liczby transakcji, minie jeszcze kilka lat nim banki będą w stanie zarabiać
tyle samo ile zarabiały w latach poprzednich.

O 24%

wzrosła liczba transakcji kartowych
w 4 kwartale 2014 w stosunku
do 4 kwartału 2013

Liczba terminali płatniczych ( tys. sztuk ) w Polsce
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Źródło: NBP, „Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.”

Sieć terminali płatniczych wzrasta w bardzo podobnym tempie co liczba transakcji kartowych tj. o 13% i 22% rok do roku odpowiednio w 4 kw. 2013 i 4 kw. 2014 roku. Jednak
mimo dynamicznego wzrostu jest on niższy niż oczekiwany w momencie obniżania stawek Interchange – średnie kwartalne tempo wzrostu liczby terminali w roku 2013 wynosiło 3% natomiast w 2014 wzrosło jedynie o 2 pp do 5%. Taki rozwój sieci akceptacji nie
zrekompensuje bankom strat jakie poniosły przez obniżki Interchange. Z tego powodu
banki będą musiały poszukać nowych strumieni przychodowych.
Jednym z najbardziej obiecujących źródeł przychodu mogą być usługi bankowe
oferowane przez internet i mobile. Bankowość elektroniczna ma za sobą już ponad
10 lat rozwoju, jednak banki wciąż nie do końca wykorzystują jej potencjał przychodowy. W przeciągu ostatnich dwóch lat liczba aktywnych klientów bankowości internetowej wzrosła o blisko 2 miliony. Jest to kanał, w którym jednostkowy koszt obsługi
jednego klienta jest dużo niższy niż ma to miejsce w przypadku pozostałych kanałów,
zwłaszcza sieci oddziałów.
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Liczba kilentów indywidualnych bankowości elektronicznej w Polsce
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Źródło: ZBP, „NETB@NK - Raport Bankowość Internetowa i Płatności Bezgotówkowe IV Kwartał 2014 r.”

Liczba kilentów firmowych bankowości elektronicznej w Polsce
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W ciągu ostatniego roku znacząco wzrosła liczba transakcji wykonywanych w usługach
bankowości elektronicznej. Poniższa tabela przedstawia zestawienie transakcji wykonywanych w systemach ELIXIR, Express ELIXIR i BlueCash.
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Liczba przelewów natychmiastowych wykonanych w bankowości
elektronicznej
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3 kw. 2014

4 kw. 2014

Całkowita liczba transakcji wykonywanych w bankowości elektronicznej wzrosła na przestrzeni 12 miesięcy zeszłego roku o 29%, liczba przelewów natychmiastowych o 97%,
a liczba standardowych przelewów ELIXIR o 22%. Dane te pokazują, jak duży jeszcze potencjał przychodowy drzemie w przelewach natychmiastowych.
Średnia opłata pobierana przez banki za przelewy w systemie Express ELIXIR wynosiła
4,85 zł a w systemie BlueCash 4,25 zł. Biorąc pod uwagę dane o wolumenie wykonanych
przelewów banki w sumie zarobiły ponad 13 milionów złotych.

13 mln zł

Zarobiły banki na przelewach
natychmiastowych BlueCash oraz
Express Elixir i w 2014 roku wg.
szacunków Obserwatorium.biz
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2. BIEŻĄCE DZIAŁANIA BANKÓW
Wstęp
W tym rozdziale skupimy się na analizie bieżących działań banków w zakresie jednego
z obszarów biznesowych, kluczowego, ze względu na wynik finansowy jakim jest bankowość detaliczna. Obserwując podejmowaną aktywność banków w zakresie działalności
marketingowej, produktowej, związanej z zarządzaniem polityką cenową oraz kanałami dystrybucji można wyróżnić elementy wspólne dla całego sektora, jak i specyficzne
dla poszczególnych instytucji. Patrząc na sytuację z lotu ptaka, można powiedzieć, że
wspólne jest dość agresywne pozyskiwanie produktów zapewniających wysoki poziom
dochodów dla banku – w dłuższej perspektywie, jak konto osobiste czy rachunek bieżący
oraz w krótszej, jak kredyt gotówkowy (rzadziej różne odmiany finansowania dla biznesu). Taką aktywność polegającą na podejmowaniu praktycznie w sposób „zamienny”
kampanii konta i kredytu podejmują takie banki jak Alior Bank, PKO BP, Bank Zachodni
WBK czy Credit Agricole. Niektóre banki będące w trudniejszej sytuacji finansowej i bardziej zdeterminowane do „kupowania rynku” wprowadzają produkty o bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych dla klientów – wystarczy wspomnieć kampanię Banku BPH
zwracającego raty kredytu gotówkowego czy określaną na rynku jako „dumpingową”
ofertę pakietu „Konta Wymarzonego” Raiffeisen Polbanku. Równolegle mamy do czynienia ze sprawiającymi wrażenie nieco bardziej pełnych i kompleksowych kampanii
promocyjnych i działań produktowych ING Banku Śląskiego, który stosuje bardzo wyrafinowaną strategię komunikacyjną akcentując skupienie na wartościach ogólnoludzkich, promujących świadome korzystnie z produktów finansowych, a jednocześnie
nowoczesność dzięki wygodnym kanałom zdalnym. Do tego mamy mBank, z jego strategią pozycjonowania marki jako „ikony mobilności”, w której bankowość elektroniczna
w swoich różnych odmianach jest traktowana zarówno jako „ciągnik wizerunkowy”, jak
i kanał pozycjonowania nowoczesnych produktów oraz sposób generowania sprzedaży
i dochodów dla instytucji.
Ujmując sytuację w retoryce wojennej, działania atakujące jakie podejmują banki
w nowej sytuacji to wprowadzanie nowych produktów (na przykład „lekkich” kart kredytowych), odnowionych programów typu moneyback i lojalnościowych, nowe pakiety konta osobistego oraz pakiety dla biznesu, kampanie okresowe zwiększające atrakcyjność
oferty konta osobistego, rozwój oferty dla SME. Z kolei do działań nastawionych na obronę można zaliczyć przede wszystkim „zacieśnienie” polityki cenowej przede wszystkim
do bieżącej bazy klientów (zwiększenie opłat za konta, ograniczenie lub wycofywanie
ofert typu moneyback z produktów kartowych, zwiększanie poziomów wymogów transakcyjnych aby konto było darmowe).
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1. PORÓWNANIE STRATEGII BANKÓW W ZAKRESIE
BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
Z naszej analizy wynika, że banki na przestrzeni ostatnich miesięcy z uwagi na opisane
powyżej wyzwania i parametry środowiska biznesowego, w którym funkcjonują, modyfikują swoje dwa kluczowe obszary działalności, a więc akwizycję oraz zarządzanie bieżącą
bazą klientów. Do tego oczywiście poszczególni gracze różnią się jeśli chodzi o szczegółową strategię postępowania.
W zakresie akcji akwizycyjnej wspólne jest skupienie się na akwizycji konta osobistego
poprzez dedykowane kampanie reklamowe, często powiązane z kampaniami wizerunkowymi samej instytucji. Innym – według danych zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów za pierwszy kwartał 2015 roku najczęściej promowanym produktem - jest
kredyt gotówkowy, jako produkt przynoszący szybki dochód (dochód z prowizji, odsetek,
usług dodatkowych), a gdy dodatkowo jest zoptymalizowany od strony polityki kredytowej i kanałów dystrybucji, stanowi zasadnicze źródło dochodów dla banku, które przede
wszystkim można szybko wzmocnić – właśnie chociażby poprzez kampanię reklamową
(kampania konta osobistego nigdy nie daje takiego przełożenia w tak szybki sposób).
Trzecim najczęściej promowanym produktem jest pakiet oferty dla SME, zawierający
przede wszystkim usługi związane z rachunkiem bieżącym. Oferta finansowania biznesu
jest przede wszystkim domeną działań wobec pozyskanych już klientów, równolegle pozostając w sferze sprzedaży bezpośredniej, niewidocznej dla mediów i bezpośrednio dla
zewnętrznych obserwatorów.

Akcje akwizycyjne
Pakiet konta
osobistego

Kredyt
gotówkowy

Pakiet konta biznesowego
/ oferta dla SME

Kampanie reklamowe

Polityka cenowa
i produktowa

Programy
utrzymaniowe

Rozwój kanałów
zdalnych

Działania zwiększające dochodowość
pozyskanej bazy klientów
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Rozwój kanału
oddziałowego

W zakresie działań zmierzających do utrzymania bieżącej bazy klientów oraz wzrostu jej dochodowości, dostrzegamy wzmożone działania instytucji bankowych w sferze
modyfikacji polityki cenowej – wyrażone głównie w postaci zacieśnienia tej polityki oraz
punktowemu wprowadzaniu innowacyjnych produktów – głównie z zakresu kart płatniczych i funkcjonalności bankowości i płatności mobilnych. Kolejnym obszarem skupienia
banków jest rozwój programów utrzymaniowych, obejmujących programy aktywizacyjne,
lojalnościowe itd. Dwoma ostatnimi komponentami zawierającymi się w haśle „zwiększanie dochodowości bieżącej bazy klientów” są zmiany w kanałach dystrybucji, które należy
podzielić na modyfikacje w kanałach zdalnych oraz w kanale oddziałowym, ze względu
na zupełnie inne kierunki zmian w tych kanałach.

A

Akwizycja klientów i promocja kont osobistych

Konto osobiste jest produktem systematycznie promowanym przez sektor bankowy,
natomiast charakter promowanego pakietu usług, akcenty kładzione w komunikacji oraz
szczegółowe działania podejmowane przez poszczególne banki, wskazują zawsze na specyfikę danej fazy rozwoju rynku. Według opublikowanych przez Bankier.pl danych dotyczących liczby rachunków ROR prowadzonych w poszczególnych bankach, dynamika
zmian w tym zakresie w poszczególnych instytucjach w okresie od pierwszego kwartału
2014 do pierwszego kwartału 2015 przedstawiała się następująco:

Liczba kont osobistych

PKO BP
Bank Pekao SA
mBank
BZ WBK
ING Bank Śląski
Bank Millennium
Eurobank
Alior Bank
Credit Agricole
Getin Noble Bank
Bank Pocztowy
BGŻ
Raiffeisen Polbank
T-Mobile Usługi Bankowe
BPH
RAZEM

I Q 2014

1 Q 2015

zmiana

zmiana %

6 333 000
3 555 510
2 724 892
2 837 000
2 124 000
1 482 747
1 416 000
1 275 000
1 064 741
877 700
828 118
656 401
445 600
281 800
424 000

6 661 000
3 635 389
2 940 129
2 921 000
2 324 000
1 603 588
1 410 000
1 327 400
1 032 994
935 000
852 293
658 410
499 939
492 200
435 000

328 000
79 879
215 237
84 000
200 000
120 841
-6 000
52 400
-31 747
57 300
24 175
2 009
54 339
210 400
11 000

105%
102%
108%
103%
109%
108%
100%
104%
97%
107%
103%
100%
112%
174%
103%

25 388 308

26 577 732
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Generalnie można wyróżnić następującą specyfikę działań prowadzonych w tym zakresie
przez banki:
oferta produktowa promowanych pakietów kont osobistych, akcentuje klasycznie warunki cenowe („darmowość”, choć najczęściej już okresową lub warunkową), ale jest też
powiązana z ofertą bonusową powiązaną z dodatkową aktywnością klienta (np. dodatkowe 50 zł od mBanku za transakcje zbliżeniowe, podwyższone oprocentowanie na dodatkowym koncie oszczędnościowym od Getin Banku);
najbardziej atrakcyjna oferta jest najczęściej powiązana ze zmasowaną kampanią reklamową (oferta Wymarzonego Konta Raiffeisen Polbanku);
kampanie konta osobistego są powiązane z kampaniami wizerunkowymi danych instytucji (kampanie „Bankuję jak żyję. Po swojemu” ING Banku Śląskiego czy mBank „Ikona
mobilności”);
dwa większe banki wykorzystują swój potencjał akwizycyjny wynikający ze współpracy
z operatorami komórkowymi i wykorzystaniem ich potencjału sprzedażowego wynikającego z sieci dystrybucji – Alior tworząc markę z Alior T-Mobile Usługi Bankowe oraz mBank
tworząc Orange Finanse.
Pięć wyróżnionych powyżej w tabeli banków (mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium,
Getin Noble Bank, Raiffeisen Polbank) osiągnęło przyrost liczby kont osobistych rok
do roku na poziomie powyżej 5%, wszystkie z nich osiągnęły to w dużej części dzięki realizowanym kampaniom reklamowym, największy zaś wzrost odnotował wspólny brand
T-Mobile i Alior Banku.

INFORMACJA Z RYNKU
mBANK – BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
JAKO „CIĄGNIK WIZERUNKOWY” i AKWIZYCJI
KLIENTÓW ORAZ KANAŁ GENEROWANIA
SPRZEDAŻY I DOCHODÓW
mBank konsekwentnie wykorzystuje swój silny wizerunek jako banku
nowoczesnego, oferującego innowacyjne produkty, przy jednoczesnym
utrzymaniu wysokiej atrakcyjności warunków cenowych. Jako praktycznie
jedyny gracz na rynku uczynił cechę bycia liderem w zdalnych kanałach
dostępu hasłem flagowym swojej marki („Ikona mobilności”). Jednocześnie zdalne kanały dostępu są dla mBanku zarówno narzędziem oferowania innowacyjnych wartości dodanych, takich jak na przykład mOkazje, ale
również są narzędziem budowy dochodowości dla banku poprzez skuteczne oferowanie wysokomarżowych usług dostępnych w kanałach elektronicznych. Dzięki temu bank jest w stanie skutecznie lewarować biznesowo
dużą liczbę klientów bankowości elektronicznej (blisko 3,5 mln na koniec
1Q 2015 wg danych Bankier.pl).
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INFORMACJA Z RYNKU
RAIFFEISEN POLBANK – SUKCES
PRODUKTU WPROWADZONEGO
„RZUTEM NA TAŚMĘ”
Zgodnie z oficjalną komunikacją swojego austriackiego właściciela Raiffeisen Polbank jest wystawiony na sprzedaż. Wbrew pozorom to świetna
okazja aby plasować na rynku nowe „star-products”, takie jak pełne potencjału akwizycyjnego „Wymarzone Konto”. Wprowadzone w pierwszym
kwartale 2015 roku, charakteryzuje się bezwarunkowym brakiem opłat
za prowadzenie i przelewy, niską, stałą cenę za kartę debetową (3 zł/mies.)
zawierającą dodatkowo pakiet usług dodanych i ubezpieczeń oraz przede
wszystkim unikalną na rynku cechą jakim jest oprocentowanie, w dodatku
powiązane z poziomem rynkowych stóp procentowych. Bank się chwali, że
przez 3 miesiące pozyskał 100 tys. klientów na ten produkt, którzy w większości są nowi dla tej instytucji, a poziom aktywacji produktu (przelanie
środków, aktywacja kanałów zdalnych) jest bardzo wysoka. Przy założeniu
udanej strategii budowania strategii cross-sellu na tak pozyskanej grupie
klientów, akcja może pozytywnie wpłynąć na dochodowość banku.

B

Sprzedaż i promocja kredytu gotówkowego

Mimo obniżenia rynkowych stóp procentowych (co jednocześnie przekłada się na uregulowane prawnie ograniczenie kwoty maksymalnego oprocentowania) kredyt gotówkowy cały czas jest kluczowym finansowym produktem detalicznym, promowanym przez
banki jak i przez firmy pożyczkowe. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów
w 1 kwartale 2015 ten produkt był najczęściej promowany w mediach z usług finansowych, a budżet na promocję wyniósł ponad 65 milionów złotych. Większość największych
instytucji finansowych reklamowała ten produkt w ostatnich miesiącach – chociażby
ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, PKO BP, Bank BPH, Eurobank czy Credit Agricole.
Zarejestrowaliśmy dwa ciekawe kierunki rozwoju oferty z punktu widzenia dochodowości:
próbę wprowadzania innowacyjnych elementów w dość prostym produkcie jakim jest
kredyt gotówkowy, przede wszystkim w kontekście „manewrowania” między parametrami takimi jak oprocentowanie i prowizja i ostatecznie „wygranie” komunikacji dzięki odpowiedniemu sparametryzowaniu przekazu dla klienta;
dynamiczny rozwój alternatywnych do oddziałowego kanałów sprzedaży tego produktu, przede wszystkim bankowości internetowej i mobilnej, co znajduje swoje uzasadnienie w optymalizacji kosztowej procesu sprzedaży dzięki jego optymalizacji oraz
coraz większej gotowości klientów do skorzystania z kredytu w tej formule, co wynika
między innymi z aktywności rynku szybkich pożyczek gotówkowych dostarczanych
przez firmy pozabankowe.

25

Porównanie innowacyjnych rozwiązań produktowych w zakresie kredytu
gotówkowego (stan na dzień 15.06.2015r.):
Eurobank

Credit Agricole

Alior Bank

Nazwa produktu

Wypożyczka

Kredyt prostoliczony

Pożyczka z Gwarancją

Oprocentowanie

0%

5,9%

5%

Prowizja

10%

12,9%

17%

RRSO dla przykładu
podanego na stronie
www banku

19,4%

22,4%

19,0%

Przekaz

„Proste zasady – płacisz
tylko za >wypożyczenie<”

„Płacisz tylko 15 zł za
każdy pożyczony 1000 zł”

„Oprocentowane tylko
5% i gwarancja najniższej
raty na rynku przez cały
okres kredytowania”

Wartości dodane

Wybór dogodnego dnia
spłaty raty

Środki nawet w 1 dzień.
Zwrot odsetek przy spłacie w okresie 6 miesięcy

Banki widzą również potencjał w sprzedaży przez kanały zdalne – szacujemy, że już
około 10% detalicznych produktów kredytowych jest w bankach multikanałowych sprzedawanych w tej formule. Najbardziej optymalną kosztowo, ze względu na łatwość procesu
dla klienta oraz względnie niskie ryzyko, jest sprzedaż produktów kredytowych dla klientów już zalogowanych w bankowości internetowej. Takie banki jak Millennium, mBank, BZ
WBK czy ING wprowadziły już również mobilną odsłonę tego procesu. Natomiast w przypadku wydawałoby się standardowej usługi, jaką jest możliwość automatycznego zakupu kredytu gotówkowego w kanale elektronicznym, aż pięć z analizowanych przez nas
banków nie oferowało swoim klientom procesów sprzedażowych online dla produktów
kredytowych, natomiast Alior wymaga po przejściu procesu sprzedażowego przez klienta
wizyty w oddziale w celu podpisania umowy kredytowej.
PKO BP

TAK

Sprzedaż
produktów
kredytowych
online

Alior

TAK*

Pekao S.A

BZ WBK

mBank

ING Bank
Śląski

TAK

TAK

TAK

TAK

Getin Noble Bank

Eurobank

Credit Agricole Bank
Polska

Bank Pocztowy

TAK

NIE

NIE

NIE

Źródło: Opracowanie własne, * Podpisanie umowy odbywa się w oddziale
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Millennium

TAK

BPH

NIE

Raiffeisen
Polbank

NIE

TAK

W przypadku klientów niezidentyfikowanych również tylko część banków proponuje
proces w pełni zdalny, reszta instytucji preferuje odsyłanie klientów do kanału call-center
(na przykład za pośrednictwem formularza kredytowego) czy do placówki.

PKO BP

mBank

TAK

TAK

Credit
Agricole
Bank
Polska

NIE

BGŹ

BZ WBK

NIE
T-Mobile
UB

NIE

TAK

ING Bank
Śląski

TAK
Raiffeisen
Polbank

NIE

Pekao S.A

NIE
Bank
Pocztowy

NIE

Alior

TAK
Deutsche
Bank

NIE

Millennium

Getin
Noble Bank

NIE

NIE

BNP
Paribas

TAK

BOŚ

TAK

Citi
Handlowy

TAK
BPH

TAK

Źródło: Opracowanie własne

C

Rozwój oferty dla SME

Oferta dla klientów biznesowych nie jest zazwyczaj tak spektakularnie promowana, jak
oferta dla klientów indywidualnych. Również pakiety kont firmowych nie są przedmiotem
tak szeroko zakrojonych kampanii promocyjnych, czy to jeśli chodzi o koncept komunikacyjny jak i sam budżet na media. Jednocześnie dochód z bankowości biznesowej stanowi
ważny udział w dochodach banków. Odpowiedzią na ten pozorny paradoks jest bezpośredni charakter sprzedaży tych produktów wynikający z segmentu klientów. Najczęściej
sieć potencjalnych klientów jest budowana na bazie osobistych kontaktów szefa oddziału
czy regionu banku, wynika również z posiadanej już bazy klientów indywidualnych, w tym
tych bardziej zamożnych, którzy często są przedsiębiorcami. Jednocześnie banki starają się uatrakcyjniać ofertę dla firm, plasując na rynku nowe bądź to odnowione pakiety
produktów. W przypadku banków bez bieżących ofert promocyjnych, pozostaje walka
o klientów większą elastycznością cenową, czyli mówiąc kolokwialnie ofertą „spod lady”
i udzielaniem stosownych ulg.
Według analizy Bankier.pl tylko cztery banki udostępniają swoje konta w koszcie 10 zł
lub mniej miesięcznie. Statystycznie również banki pobierają od klientów większe opłaty
niż od klientów indywidualnych.
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1
2
3

Bank

Konto

Opłata
za
konto

Opłata
za
kartę

Deutsche
Bank

dbNET Biznes

mBank

Opłata
Wypłaty
Wpłata
za
z
w
przelewy bankomatu oddziale
obcego

Koszty
miesięczne
(suma)

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Ja-Profesjonalista
Standard

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Bank
Pocztowy

Pocztowe
Konto
Firmowe

0 zł

5 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 zł

Inteligo

Konto Inteligo
firmowe

0 zł

0 zł

10 zł

0 zł

0 zł

10 zł

Źródło: Bankier.pl

PROGNOZA
KARTY BIZNESOWE DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ –
NOWY POMYSŁ NA POWRÓT DO SOLIDNEGO DOCHODU Z INTERCHAGE DLA BANKÓW?
Ze względu na nowe regulacje europejskie, które będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w kolejnej nowelizacji Ustawy o Usługach Płatniczych, karty biznesowe mają
być wyjęte z maksymalnych limitów Interrchange Fee. To oznacza, że banki mogą
chcieć budować nowe produkty kartowe przeznaczone dla klientów biznesowych,
w tym przede wszystkim prowadzących działalność gospodarczą, którzy na dziś gros
transakcji realizują przez swój rachunek prywatny i dopisaną do niego kartę debetową.
Udana migracja na produkt biznesowy (na przykład uzupełniony pogram lojalnościowy
czy rabatowy) może umożliwić bankom wzbogacenie portfolio o produkt charakteryzujący się wyższą stawką IF.

Nowymi wątkami w polityce produktowej oraz samej komunikacji marketingowej
pakietów dla SME, które można było dostrzec w ostatnich kwartałach są bankowość
mobilna oraz pakiety rachunków bieżących połączone z preferencyjną ofertą terminali płatniczych POS. Usługi mobilne były promowane jako wyróżnik oferty dla klientów
indywidualnych głównie w latach 2013 i 2014. Aktualnie takie banki jak Pekao SA czy ING
Bank Śląski starają się powielić ten model plasowania oferty i wyróżnienia marketingowego dla klientów biznesowych. Pekao SA promuje „Pakiet Mój Biznes Mobilny” zawierający pakiet konta o atrakcyjnej jak na tego gracza polityce cenowej, a do tego mobilną
aplikację transakcyjną oraz aplikację PeoPay mPOS umożliwiającą akceptację płatności
metodą PeoPay. Z kolei ING Bank Śląski w ramach swoich szeroko zakrojonych działań
promocyjnych nawiązujących do hasła „Liczą się ludzie”, realizuje kampanię „Bankuję,
tak jak prowadzę firmę, po swojemu” promując w jej ramach Konto Direct dla firm wraz
z usługą bankowości mobilnej dla firm.
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Pakietowanie usług związanych z akceptowaniem płatności z podstawowym rachunkiem bieżącym dla firm pojawiło się jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu. Aktualnie aktywnie to rozwiązanie promuje większość banków, słusznie wywodząc, że sprzedaż dodatkowej usługi, do tego ściśle powiązanej z transakcyjnością i zapewniającą odbiorcom
natychmiastowy przelew środków z rachunku technicznego na rachunek firmy (dzięki
prowadzeniu ich przez jedną instytucję), pozytywnie wpływa na wskaźniki lojalności oraz
wolumen obrotów i transakcji, a co za tym idzie poziom dochodu generowanego „na tym”
kliencie. Takie oferty proponuje między innymi Credit Agricole we współpracy z TOPCARD, Bank Zachodni WBK we współpracy z Elavon, Alior Bank z Polskimi ePłatnościami
oraz mBank z SumUp oraz PaySquare.
Wydaje się, że w zakresie SME obszarem, który cały czas może być mocniej zagospodarowany komunikacyjnie i produktowo jest system transakcyjny – zarówno mobilny jak
i internetowy. Ewolucja systemów transakcyjnych dla klientów indywidualnych w bankach w ostatnich latach szła zdecydowanie w kierunku uzupełnienia ich o wysokomarżowe produkty budujące bezpośredni dochód dla banku jak kantory eFX, eFaktury, pay
-by-linki i przelewy natychmiastowe, jak również procesy sprzedażowe (np. kredyty) oraz
cały komponent komunikacyjny, który był bezwarunkowo konieczny, żeby skutecznie
przekonać klientów do korzystania z wyżej określonych usług. W przypadku systemów
dla klientów biznesowych wszystkie te elementy były wdrażane z dużym opóźnieniem lub
w przypadku niektórych z nich w ogóle były pomijane. Na dziś widzimy w tym ważną lukę
funkcjonalną, którą można potraktować, jako pole do uzupełnienia z perspektywy generowania przychodów na rzecz linii biznesowej SME w danej instytucji finansowej.
Brakami, które najbardziej rzucają się w oczy w usługach bankowości elektronicznej
dla klientów firmowych są przelewy natychmiastowe, wymiana walut oraz możliwość zakupu produktów kredytowych online. Nie wszystkie banki zdecydowały się na ich udostępnienie, przez co tracą potencjalnie bardzo duże przychody. Wprowadzanie nowych
funkcjonalności dla klientów SME bywa bardziej skomplikowane niż w przypadku klientów indywidualnych. Obsługa klientów firmowych jest również zwykle dużo trudniejsza
od strony regulacyjnej. Problemem, na jaki napotykają banki jest ograniczona możliwość
podpisania zdalnie umów przez firmy, jest to szczególnie dotkliwe w przypadku sprzedaży produktów kredytowych online. Mimo tych trudności na rynku pojawiły się oferty
kredytów dla firm sprzedawanych w pełni online. ING Bank Śląski i mBank wprowadziły
pożyczki dla firm, które podpisywane są w bankowości elektronicznej za pomocą standardowej metody autoryzacyjnej. Pozostawia to bardzo dużą lukę funkcjonalną pomiędzy systemami dla klientów indywidualnych i firmowych.
Uważamy, że w czasie, kiedy przychody banków tak drastycznie spadły w stosunku
do zeszłego roku bardzo ważnym elementem walki o wyniki finansowe będzie nie tylko
wzrost wolumenów sprzedaży, ale także, obniżenie kosztów obsługi klienta. Innym bardzo atrakcyjnym z perspektywy banków źródłem przychodów są przelewy natychmiastowe realizowane za pośrednictwem systemów Express Elixir i BlueCash. W 2014 roku
banki zarobiły 13 milionów złotych na tej funkcjonalności i przychody z tego tytułu mogą
być dużo wyższe. Obecnie dwa największe banki w Polsce – PKO Bank Polski i Pekao S.A.
nie dają swoim klientom dostępu do żadnego z wymienionych systemów. Jest to luka
funkcjonalna, która potencjalnie mogłaby w znacznym stopniu załagodzić spadek przychodów, jakie w pierwszym kwartale tego roku odnotowały największe instytucje finansowe. Kolejną funkcjonalnością z potencjałem przychodowym, zwłaszcza w kontekście
obsługi klientów firmowych są wbudowane w system kantory wymiany walut. Kilka banków w tym BZWBK, PKO PB czy Raiffeisen Polbank, postanowiło taką możliwość swoim
klientom udostępnić. Jest to funkcjonalność o bardzo dużym potencjale dochodowym,
zwłaszcza w bankach, które nie mają w swoim portfelu kredytowym zbyt dużego udzia29

łu kredytów w walutach obcych. Dzięki temu banki mogą starać się walczyć o klientów,
którzy już od kliku lat coraz chętniej korzystają z usług kantorów internetowych. W ten
sposób mogą starać się zawalczyć z nimi nie tylko o przychody z wymiany walut, ale
także o utrzymanie relacji z klientem.

D

Polityka cenowa i produktowa

Wynikające z wyżej omówionych przyczyn, spadające przychody w bankach spowodowały szereg zmian opłat i prowizji. Zgodnie z oczekiwaniami dotyczyły one przede wszystkim kart debetowych i kredytowych i szły w okresie ostatniego roku w kierunku działań,
pozwalających na pokrycie luki dochodowej w rachunku wyników kart płatniczych. Dotyczy to przede wszystkim opłat za kartę, które zostały albo bezpośrednio i w sposób „prosty” zwiększone (lub wprowadzone w przypadku kart do tej pory darmowych – casus karty
Omni do Konta Godnego Polecenia w BZWBK) lub zostały zwiększone wymogi dotyczące
transakcji bezgotówkowych pozwalające na uniknięcie bądź zmniejszenie opłaty za kartę.
Z naszego monitoringu wynika, że banki nie podejmowały od razu działań prewencyjnych czy ochronnych oddziaływujących na bazę klientów, aby ograniczyć ich ewentualny odpływ spowodowany podwyżkami. To co było widoczne, to raczej plasowanie nowej
oferty lub wprowadzanie czasowych promocji, aby utrzymać akcję akwizycyjną na odpowiednim poziomie.

Przykłady działań banków w zakresie zmian polityki cenowej I kwartał 2014 II kwartał 2015
BZWBK
Opłaty za karty
płatnicze

Koszt kart wydawanych do Konta Godnego Polecenia wzrósł z 0zł do 7 zł
w zamian za darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów. Zaoferowano także
zamianę konta na Konto 123. Karta Mastercard Payback Multi z 5 zł na 7 zł, cash
back z 0 zł na 1,50zł.

Prowadzenie
konta

Przelewy z kont oszczędnościowych z 7zł na 10 zł, przelewy SEPA z 5 zł na 8
zł, przelewy walutowe: 0,2% min. 9,50 zł na 20 zł, złożone w oddziale z min. 9,50 zł
na 28,50 zł. Przelewy w placówce na konta firmowe: 0,5% min. 6 zł na 10 zł,
sporządzanie zaświadczeń czy odpisów z 25 zł na 50 zł.

Nowe oferty

Jako sposób na uniknięcie opłat bank oferuje nowe Konto 123: 0zł za prowadzenie konta przy miesięcznych wpływach 2000zł, pieniądze do kwoty 3000zł
oprocentowane; karta do Konta godnego Polecenia - opłata zniesiona do końca
czerwca 2015r.
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mBank
Opłaty za karty
płatnicze

Prowadzenie
konta
Nowe oferty

eKonto - opłata za kartę debetową wzrośnie z 4 zł do 6 zł - próg uniknięcia opłaty również wzrośnie ze 100 zł do 300 zł (kwota transakcji bezgotówkowych).
eKonto mobilne (założone od 16 lutego 2015 roku) - opłata za kartę debetową
wyniesie 4 zł, aby uniknąć należy dokonać transakcji bezgotówkowych na min
200zł miesięcznie.
Zmianie ulegną opłaty za przelew walutowy poza grupę mBank - wzrośnie
z 0,25% (min. 20 zł, max. 200zł) na 0,35% (min. 20 zł, max. 200zł).
Nowe konto - eKonto Mobilne Plus, które zostało wprowadzone 16 lutego 2015
roku. Oferuje między innymi 0 zł za wypłatę ze wszystkich bankomatów na
świecie, 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe, oprocentowanie 4% do 3000 zł,
0 zł za kartę przy wykonaniu transakcji na kwotę 200 zł miesięcznie, 0 zł za prowadzenie konta jeżeli wpływy wynoszą min 1000 zł na to konto lub powiązane:
eMax.

ING
Opłaty za karty
płatnicze

Prowadzenie
konta
Nowe oferty

Opłata miesięczna za kartę Visa Zbliżeniowa oraz Debit MasterCard Zbliżeniowa w wysokości 7 zł nie zostanie pobrana w sytuacji dokonania transakcji
bezgotówkowych w wysokości 300 zł, wcześniej 200 zł. Nie zostanie zmieniony
limit transakcyjny dla osób do 26 roku życia (min. 200 zł) do 28 września 2015.
Brak zmian

Bank proponuje do darmowego konta Direct 100 zł, 0zł za wypłaty we wszystkich bankomatach w Polsce, 0zł za kartę przy transakcjach bezgotówkowych
200 zł (do 26 roku życia) lub 300 zł (powyżej 26 roku życia).

PKO BP
Opłaty za karty
płatnicze

Obsługa miesięczna kart wydawanych do Kont za Zero oraz Kont Rodzica
wyniesie 4,90 zł w przypadku, gdy kwota operacji bezgotówkowych wyniesie
mniej niż 300 zł. Opłata roczna za kartę debetową PKO Express wydanej do
Superkonta oraz Superkonta Student wyniesie 39 zł. Zmiana opłaty kart debetowych do Konto Pierwsze wyniesie 3,90 zł, wprowadzenie zwolnienia od tej
opłaty przy minimum dwoch transakcjach bezgotówkowych w miesiącu.

Prowadzenie
konta

Zmiana opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta Bez Granic na 17,90 zł. Zmiana opłaty za przelew z rachunku karty kredytowej na 4% nie mniej niż 10 zł
dla wszystkich kart kredytowych klientów indywidualnych. Zmiana prowizji
za przewalutowanie kartą PKO Express dla walut, dla których PKO nie prowadzi
tabeli kursów na 3%, zmiany nie dotyczą kart do Konta Dla Młodych.
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Alior Bank
Opłaty za karty
płatnicze

Konto Techniczne - 8 zł za kartę miesięcznie .

Prowadzenie
konta

Konto Rozsądne - dla klientów nie zasilających konto regularnie wprowadzona
została oplata w wysokości 3 zł za wypłatę z bankomatów innych banków
i nie należących do sieci Euronet. Opłata za przelew wewnętrzny na własny
rachunek lub obcy podwyższono do 5 zł. Koszty przelewu w złotych
na rachunek w innym banku, wypłaty z rachunku w kasie oraz transakcje
kartą debetową wyniosą 10 zł za operacje. Karty kredytowe - MasterCard
Gold, MasterCard World ustalono opłatę za wydanie karty w wysokości 10 zł.
Wypłata gotowki w obcym bankomiacie, kasie innego banku, przelew zrealizowany z rachunku karty - są obarczone prowizją 5% min. 10 zł. Podniesienie
opłaty za przedłużenie i podwyższenie limitu odnawialnego w rachunku
do 2% min. 75 zł.

Getin Noble Bank
Opłaty za karty
płatnicze

Za obsługę kart będzie trzeba zapłacić 6,99 zł lub 0 zł w przypadku trransakcji
bezgotówkowych min 300 zł miesięcznie (wcześniej należało zapłacić 6,99 zł
- 7,99 zł lub obniżyć płatność do 2,99 zł przez wykonywanie transakcji bezgotówkowych min. 300 zł). Dodatkowo wprowadzono zmianę, że opłata
za kartę nie jest pobierana od klineów, którzy nie ukończyli 28 roku życia.

Prowadzenie
konta

Wypłata gotówki z bankomatów innych niż Euronet i Planet Cash wyniesie
3,5% min. 5 zł, a wypłata za granicą wyniesie 4,5% min. 10 zł.

Wykorzystując sytuację związaną z zacieśnianiem polityki cenowej przez wiodące
banki, inni, głównie mniejsi gracze podjęli „rękawicę” próbując wykorzystać tę sytuację
do pozyskania klientów większych instytucji. Przykładami działań tutaj mogą być BPH
oraz Credit Agricole. Ten pierwszy wprowadził Promocja do “Konta Lubię to!”, gdzie oferowana jest premia w wysokości 50zł co miesiąc w wyniku 3% zwrotu za zakupy kartą w promocji “Pieniądze Cię lubią”. Można ją otrzymywać przez 12 miesięcy, a za kartę kredytową dodatkowe 50 zł. W dodatku: 0 zł za prowadzenie konta, 0 zł za wypłatę
ze wszystkich bankomatów w kraju. Z kolei Credit Agricole podjął walkę o klienta, Bank
proponuje konto osobiste, w którym można otrzymać aż 1000zł premii. Warunkiem jest
aktywne korzystanie z konta przez 18 miesięcy. Premia jest podzielona na 4 części: 100 zł
za pierwszy wpływ wynagrodzenia, 100 zł za przeniesienie konta z innego banku. Pozostałe 300 zł i 500 zł jest podzielona na 18 miesięczne premie za płatność kartą oraz opłacanie rachunków (0 zł za prowadzenie konta - wymagane wpływy 1500 zł, 0 zł za wypłaty
ze wszystkich bankomatów w Polsce).
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Nowa sytuacja regulacyjno-rynkowa wymusiła również nową odsłonę w biznesie kart
kredytowych. Karty czysto transakcyjne będą coraz mniej dochodowe, dlatego instytucje finansowe muszą znaleźć nowe instrumenty skłaniające klientów do wykorzystania
kredytu w karcie (tym bardziej, że sprzyja temu sytuacja niskich stóp procentowych), jak
i budować nowe, innowacyjne produkty, które generalnie będą miały potencjał akwizycyjny wśród klientów. Przykładem takich nowych produktów są nowe, tzw. lekkie
karty kredytowe od weteranów tego rynku czyli Citibanku oraz Pekao SA. Citi zaoferował kredytową kartę Simplicity z możliwością przeniesienia zadłużenia z innego banku,
bez opłat miesięcznych, bez opłat za monity przy opóźnieniu w spłacie – wydaje się,
że w przypadku tego banku jest to próba zaistnienia na opuszczonym kilka lat temu przez
nich segmencie customer finance. Z kolei Pekao SA zaproponował w bardzo podobnym
modelu kartę o nazwie Flexia, umożliwiając również nieoprocentowany kredyt ratalny
w karcie (obecna jest wyłącznie prowizja). Obie instytucje mocno akcentują możliwość
obsługi kart w kanale internetowym i mobilnym (w przypadku Ciitibanku kanał telefoniczny jest nawet dodatkowo płatny), co otwiera bardzo ciekawe możliwości w przyszłości na przykład w postaci kredytowania w formule „instant” zakupów realizowanych przy
pomocy płatności mobilnych.

EKSPERT RAPORTU:
ŁUKASZ PORAŻYŃSKI
Dyrektor Centrum Zarządzania Portfelem Kart,
Bank Zachodni WBK
JAK KSZTAŁTUJE SIĘ RYNEK KARTOWY W ŚWIECIE PO OBNIŻCE STAWEK INTECHANGE?
Po obniżce opłaty Interchange, banki były zmuszone poszukiwać utraconych dochodów na trzy sposoby: po pierwsze banki podnosiły opłaty klientom; po drugie cięły
koszty, głównie wycofując się z kosztownych programów moneyback’owych; po trzecie banki rozpoczęły „migrację” klientów z produktów mniej na bardziej dochodowe
(przede wszystkim z kart debetowych na kredytowe). Moim zdaniem, podnoszenie
opłat oraz cięcie kosztów benefitów mamy już za sobą. Teraz rozpoczęła się walka
o redukcję kosztów obsługowych oraz bitwa o „konwersję” klientów na karty kredytowe. Coraz częściej słyszy się w branży o poszukiwaniu tańszej alternatywy dla organizacji VISA i MC np. KIR, sojuszu bankomatowym oraz polskiej karcie. Tak naprawdę,
pytanie brzmi: nie czy, ale kiedy któreś z tych rozwiązań zafunkcjonuje na większą
skalę (może nawet wszystkie mają szansę się sprawdzić na polskim rynku). Myślę, że
najbliższy rok da nam odpowiedź, w którą stronę pójdzie w tym zakresie rynek płatności w Polsce. Jeżeli zaś chodzi o „migrację” klientów na karty kredytowe, to widać, że
sporo banków zaczęło ponownie mocno inwestować w ten produkt. Największą barierą tutaj, jest jednak złe postrzeganie kart kredytowych przez klientów, spowodowane
„psuciem” rynku przez banki (głównie consumer finance) przed kryzysem finansowym
w 2008 r. Odbudowanie zaufania może trwać długo i nie wiadomo, czy bankom wystarczy na to determinacji.
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E

Programy aktywizacyjne i utrzymaniowe

Modyfikacje w założeniach programów utrzymaniowych dotyczą programów kartowych
oraz programów lojalnościowych starające się ująć i zabezpieczyć potrzeby klienta w sposób całościowy.
Obniżenie stawek Interchange spowodowało, że banki podjęły następujące działania mające na celu optymalizację rachunku wyników produktów kartowych:
zwiększenie lub wprowadzenie opłat za korzystanie z kart debetowych i kredytowych;
zwiększenie wymogów dotyczących liczby oraz wartości transakcji bezgotówkowych,
które muszą być zrealizowane aby obniżyć lub w ogóle anulować opłaty za karty;
ograniczenie sieci bezpłatnych lub udostępnianych na preferencyjnych warunkach
sieci bankomatów;
ograniczenie lub rezygnacja z programów typu moneyback pozwalających klientom
uzyskać dodatkowe środki pieniężne w postaci premii od banku za aktywność
płatniczą na karcie (często takie ograniczenie jest realizowane selektywnie i dotyczy
tylko dotychczasowych klientów, przy czym nowym proponowana jest często nowa
promocja typu moneyback).
Jednocześnie wybrane banki utrzymują oferty moneyback, choć w większości dotyczą
one nowych ofert pakietów kont osobistych i kart, które są w danym momencie przedmiotem kampanii promocyjnych. Dodatkowo, wymogi dotyczące korzystania z moneybacku
stają się coraz bardziej złożone i często nie obejmują tylko aktywności bezgotówkowej
na kartach, ale też posiadania innych produktów czy wpływu odpowiedniego poziomu
środków na konta osobiste. Sam moneyback również coraz rzadziej dotyczy wszystkich
kategorii merchantów – zniżki często dotyczą wybranych kategorii (np. zakupów w sklepach spożywczych i hipermarketach (Alior), czy zakupów z tzw. kategorii life-style (Eurobank)). Niektóre banki na przykład mBank czy Orange Finanse – zdecydowanie mocniej
promują rozwiązania bazujące na premiowaniu transakcji realizowanych zbliżeniowo
czy za pomocą płatności mobilnych. W przypadku takich marek, w których transakcje kartą są już powszechne takie działania wydają się naturalną konsekwencją tych programów
i w efekcie sprzyjają one migracji klientów do jeszcze bardziej wyrafinowanych metod realizacji transakcji.
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Wybrane oferty typu moneyback w bankach
Bank

Zwrot

Alior Bank
Konto Rozsądne

3% zakupów w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach, 50 zł miesięcznie, maksymalnie 400 zł.

Bank BPH
Konto Lubię to!

33% od transakcji kartą, 50 zł miesięcznie, maksymalnie 600 zł.

BZ WBK
Konto Godne Polecenia
w promocji Poczuj Energię
w Koncie

10% wartości zrealizowanego przelewu za rachunki PGE, 50 zł
miesięcznie, maksymalnie 600 zł.

eurobank
Konta active i prestige
z programem Rodzina
i Przyjaciele

5% zwrotu za wydatki kartą do konta na sport, rekreację i rozrywkę, 60 zł miesięcznie, maksymalnie 720 zł.

Getin Bank
Konto Getin Up
w promocji Tanie Zakupy

10% wartości transakcji bezgotówkowych, miesięcznie 40 zł, maksymalnie 300 zł.

mBank
eKonto mobilne

2% od transakcji kartą, 50 zł miesięcznie przez pół roku, maksymalnie 300 zł.

Orange Finanse

5% od płatności zbliżeniowych telefonem przez 6 miesięcy, 100 zł
miesięcznie, maksymalnie 600 zł.

Toyota Bank
Konto Jedyne

2-10% zwrotu wydatków na paliwo, 50 zł miesięcznie, maksymalnie 300 zł.

Jako alternatywę lub równolegle stosowane narzędzie przekonujące klientów do realizacji płatności bezgotówkowych, banki stosują również programy rabatowe, kuponowe
czy lojalnościowe bazujące na bezpośrednich zniżkach czy premiach powiązanych z merchantami. Jeżeli są optymalnie skonstruowane, pozwalają one na zapewnieniu klientom
podobnych czy nawet większych korzyści jak w przypadku usług moneyback przy radykalnie mniejszych kosztach obsługi dla banku.
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Wybrane typy programów aktywizacyjnych
Typ programu
aktywizacyjnego
„Typowe” programy
rabatowe

Programy punktowe
Programy typu
„Card-linked-offers”

Najciekawsze przykłady z banków
Credit Agricole – Klub rabatowy z ponad 1000 partnerami
Alior Bank oraz T-Moble Usługi Bankowe – mapa okazji, program rabatowy z dedykowaną aplikacją mobilną opartą na geolokaliacji
Bank Zachoni WBK – Program Payback

mBank – mOkazje
Orange Finanse – Strefa Korzyści

Wiele instytucji rozszerza swoje systematyczne programy rabatowe o akcje ad-hoc,
trwające na przykład tydzień czy tylko weekend, w ramach których komunikowane
są „specjalne oferty” przygotowane wraz z partnerami programu – takie akcje realizuje chociażby Millennium dla klientów swoich kart kredytowych dedykowanych kobietom i mężczyznom (Impresja, Alfa), Citibank czy dla klientów banków – uczestników
konsorcjum, system płatności mobilnych BLIK, którego operatorem jest Polski Standard Płatności.
Ponieważ najważniejszym argumentem za „zacieśnianiem” warunków skorzystania, bądź nawet likwidacją programów typu moneyback było obniżenie stawek Interchagne do poziomu, który nie „mieścił” nie tylko kosztów ewentualnych samych
zwrotów dla klientów, ale nawet kosztów samej transakcji, ewolucja programów aktywiacyjnych (zarówno moneyback jak i lojalnościowych, rabatowych czy kuponowych)
jest godna monitoringu. Przewidujemy, że banki będą szukać rozwiązań, które przy
utrzymaniu poziomu atrakcyjności dla kleinta będą dla banków zdecydowanie mniejszym bagażem kosztowym niż klasyczne „moneybacki”. Szanse na to dają programy realizowane przez zewnętrznych, wyspecjalizowanych dostawców w formule wynegocjowanej, stałej stawki „za obsługę” lub podjęcie szerszej współpracy z merchantami, którzy
byliby skłonni tak zbudować politykę cenową swoich produktów i usług, aby oddać część
swojej marży jako zniżkę dla klientów banków. Model „odwrócony”, w którym banki byłyby również ostatecznym beneficjentem przychodów od merchantów byłby przez sektor
bardzo pożądany, ale jednocześnie trudny do wdrożenia, zarówno ze względu na niskie
marże handlowców jak i problemy prawne (statuty banków nie pozwalają na bezpośredni zarobek na tego typu transakcjach/procesach biznesowych).
Raiffeisen Polbank oraz Getin Bank są bankami, które ze względu na portfel kredytów
hipotecznych oraz koncentrację na promocji produktowej (w przypadku Raiffeisen Polbanku dotyczy to przede wszystkim części klientów byłego Polbanku) musiały zrewidować
swoją strategię i skupić się na budowaniu takiej oferty, która pozwoliłaby na szybki przyrost bazy aktywnych kont osobistych. Do tego równie ważne dla tych graczy rynkowych
było zbudowanie długoterminowego programu wiążącego klienta i premiującego go
wymiernymi korzyściami za aktywne korzystanie z bankowych produktów oraz samą
„wieloproduktowość”.
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Porównanie programów utrzymaniowych – dla stałych klientów Getin Banku
oraz Raiffeisen Polbanku.
PROGRAM KORZYŚCI
Getin Bank

Korzyści produktowe
dla klienta

Grupa docelowa

PROGRAM INSIGNIUM
Raiffeisen Polbank

BEZPŁATNE USŁUGI:
0 zł za konto osobiste
0 zł za kartę do konta
zwrot opłat za wypłaty ze wszystkich
bankomatów w Polsce
MONEYBACK:
Zwrot za domowe rachunki
zwracamy co miesiąc 2% za prąd, gaz,
telefon itp.
- do 30 zł miesięcznie;
- zwrot co miesiąc 2% od każdej płatności
kartą kredytową - do 30 zł miesięcznie
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE:
1% więcej na Koncie Oszczędnościowym
bez minimalnej i maksymalnej kwoty
wpłat
KREDYTY GOTÓWKOWE
Zwrot 2% każdej raty kredytów
gotówkowych i ratalnych
. do 30 zł.
POWIADOMIENIA
Zwrot opłat za powiadomienia SMS-y
lub e-maile informujące o operacjach na
koncie

KARTY KREDYTOWE:
Zniesienie opłaty rocznej;
Uproszczenie formalności w nioskowania o kartę kredytową

Posiadacze Konta Osobistego w Getin
Banku, na rachunki którychco miesiąc
wpływa wynagrodzenie minimum 1000
zł oraz którzy dokonują płatności kartą
minimum 300 zł, mają otwarte Konto
Oszczędnościoweoraz wyrazili zgodę
na kontakt marketingowy drogą
SMS-ową i e-mailową

Stali klienci Raiffeisen Polbank,
których wynagrodzenie wpływa na
Mistrzowskie Konto Osobiste lub
Rachunek Bankowości Osobistej.

KREDYTY GOTÓWKOWE
Brak prowizji za przyznanie kredytu
odnawialnego,oprocentowanie kredytu gotówkowego ratalnego obniżone o 1 p.p. Uproszczenie formalności
wnioskowania o kredyt gotówkowy.

Ciekawą i raczej niespotykaną w Polsce odmianą programu utrzymaniowego związanego z ofertą wartości dodanych jest program „Pakiet Trwałych Korzyści”, prowadzony przez Pekao SA i przeznaczony dla klientów biznesowych tej instytucji. Ten program
to oferty specjalne oraz rabaty na produkty i usługi renomowanych firm, które mogą pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Według deklaracji banku intencją programu jest wsparcie przedsiębiorców w ich miejscu pracy poprzez stworzenie im możliwości
tańszego dostępu do rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu, a do programu należą takie firmy jak Dell oraz Microsoft, Google, home.pl, BIG InfoMonitor, czy Allianz Direct.
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Rozwój kanałów zdalnych

Już ponad 13 mln klientów indywidualnych i ponad 1,2 mln biznesowych korzysta aktywnie z bankowości elektronicznej. Stosukowo duża popularność tego kanału w naszym
kraju wynika pośrednio z niskiego zaufania do polecenia zapłaty, co z kolei przerodziło się
w popularność tzw. „push-payments” – realizacji opłat za rachunki, faktury i inne zobowiązania przez klientów indywidualnych i biznesowych, właśnie przez ten kanał. Do tego
dochodzi rosnąca popularność kanału mobilnego, zarówno w wersji aplikacyjnej jak i lekkiej. Skala tego ruchu uzasadniała wdrażanie kolejnych funkcjonalności przez banki w tym
kanale, gdyż było to z jednej strony odpowiedzią na zmniejszający się ruch w oddziałach,
a z drugiej strony pozwalało „zlewarować” inwestycje poniesione w rozwój kanału, jak
również utrzymać łączność i bieżącą komunikację z klientami. Dlatego też, z perspektywy zarządzających bankowością detaliczną, bankowość elektroniczna jest postrzegana
nie tylko jako kanał optymalizujący koszty i „higieniczny” komponent oferty, ale również
„linia biznesowa” generująca dochody wynikające z transakcji i sprzedaży. Poszczególne
funkcjonalności były systematycznie dodawane do zakresu dostępnych usług i niejako
„poddane osądowi” klientów, co wyrażało się w określonym poziomie popularności, drugim kryterium sukcesu wprowadzanej usługi był potencjał generowanych przychodów,
co wynikało z jednostkowej marży możliwej do wygenerowania.
Funkcjonując od około 15 lat, część funkcji, czy też „usług” bankowości elektronicznej
stało się już dojrzałymi produktami, generującymi dochody 7 i 8 cyfrowe w skali rocznej.
Stały się dzięki temu uwzględniane i widoczne w rachunkach wyników detalicznych linii
biznesowych banków. Takimi produktami na pewno są tzw. płatności pay-by-link
PRZYKŁAD Z RYNKU
oraz doładowania GSM. Warto wspomnieć,
że na przestrzeni lat, systematycznie
mTransfer, w tym mobilny mTransfer
zmniejszała się marża na tych produktach,
z PayU – rozwiązanie płatności interzależnych od integratorów oraz bezpośrednetowych, które przez wiele lat stanowiło
nio operatorów GSM. Jednocześnie wzrost
główne źródło przychodów dla mBanku,
wolumenu pozwalał rok po roku rosnąć
gdy większość usług było bezpłatnych,
tym biznesom w skali rynku jak i poszczewg dostępnych informacji z rynku, mBank
gólnych banków i to nie tylko w zakresie
bardzo mocno i skutecznie broni wysokości
wolumenu, ale również w zakresie dochomarży w tym produkcie (opłata jest pobierdu. Aktualnie oba produkty są w trakcie
ana od integratorów), równocześnie rozwikolejnej rewolucji – migracji ich do kanału
jając go o „odsłonę mobilną” zgodnie z rynmobilnego, co szczególnie trudne, ale dokowym trendem dotyczącym e-commerce.
celowo jeszcze bardziej charakteryzujące
się potencjałem dochodowym jest w przypadku tzw. mobilnych pay-by-linków.
Inną kategorią produktów są produkty depozytowe i inwestycyjne, które zostały wdrożone już stosunkowo dawno. W przypadku zakładania lokat i kont oszczędnościowych
(zarówno w bankowości mobilnej jak i internetowej) usługa jest standardem, nie przynoszącym bezpośredniego dochodu. W przypadku funduszy inwestycyjnych, problemem
okazały się wymogi regulacyjne (MIFID i tzw. ankieta zgodności), ewentualny potencjał
rozwojowy tkwi w „umobilnieniu” sprzedaży funduszy.
Kolejną, najbardziej aktualnie interesującą kategorią są produkty bardzo szybko rosnące, jeśli chodzi o wolumeny, a charakteryzujące się wysoką marżą dla banku. Obecnie w tej grupie widzimy produkty kredytowe dostępne w bankowości internetowej i mo38

bilnej oraz przelewy natychmiastowe. Te obie klasy produktów, mimo, że nie są jeszcze
wdrożone we wszystkich instytucjach, już udowodniły, że mogą być docelowo prawdziwymi „koniami pociągowymi” nie tylko bankowości elektronicznej, ale całej bankowości detalicznej. W przypadku kredytów wysoki tu jest potencjał wprowadzania kolejnych
produktów kredytowych (limit w koncie, zwiększenie limitu w koncie, zwiększenie limitu
w karcie kredytowej, podstawowy kredyt biznesowy) oraz kontekstowego plasowania kredytu powiązanego z płatnościami mobilnymi. Jeśli chodzi o przelewy natychmiastowe,
to potencjał wynika z obecności dwóch, wzajemnie motywujących się do rozwoju funkcjonalnego dostawców (BlueMedia z BlueCash oraz KIR z Express Elixir) systematycznie (choć
w zróżnicowany sposób), zwiększających sieć akceptacji, jak i potencjału dochodowego
wynikającego z obecności wysokiej marży. Można śmiało powiedzieć, że przy aktualnych
warunkach rynkowych przelewy natychmiastowe są najbardziej dochodowymi usługami
bankowości detalicznej bazującymi na transakcji klienta.
Za produkty z dużym potencjałem biznesowym, choć cały czas stanowiące swoiste
znaki zapytania możemy uznać nowe typy płatności mobilnych, często zintegrowane
z funkcjami bankowości mobilnej i internetowej czyli BLIK oraz NFC bazujące na HCE (rozwiązania SIM-centric okazały się jednak „ślepą ścieżką” rozwoju). Potencjał tkwi również
w tak zwanym SuperWallet, choć na razie wdrożony jest tylko w jednym banku (BZ WBK
pod nazwą Zakupy Mobilne, gdzie tylko niektóre sposoby jego zastosowania okazują się
wystarczająco popularne). Duży potencjał dochodowy mają „wewnętrzne kantory” walutowe, nazwane na poniższym wykresie jako usługi „eFX”, z tym, że niektóre banki posiadające duży portfel kredytów we frankach szwajcarskich mają duży dylemat przed wdrożeniem tego typu usług, ponieważ obowiają się kanibalizacji własnych, bieżących strumieni
dochodów wynikających z rozliczenia tzw. „spreadu” walutowego na kredytach na podwyższonej marży.

Potencjał przychodowy versus dojrzałość produktu w bankowości elektronicznej dla
klientów indywidualnych w polskich bankach.

Pay-by-link
mobilny

HCE
Blik

eFX

POTENCJAŁ PRZYCHODOWY

Znaki zapytania
z potencjałem biznesowym

Produkty
kredytowe
online
Sprawdzone produkty
o dalszym potencjale
dochodowym
Przelewy
natychmiastowe

Pay-by-link
Doładowania
GSM
Sprawdzone produkty
które osiągneły swój
potencjał

E-faktura

Ubezpieczenia
online

Produkty
inwestycyjne
online
Produkty
depozytowe
online

Zakupy
Mobilne

Wirtualny
doradca

Sim-Centric
NFC

DOJRZAŁOŚĆ PRODUKTU
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Analizując dostępności poszczególnych wysokomarżowych usług w poszczególnych
bankach łatwo zauważyć potencjał „czający” się w usługach elektronicznych wybranych instytucji. Uwzględniając liczbę aktywnych klientów bankowości elektronicznej
– zarówno indywidualnych jak i firmowych – w bankach nie posiadających cały czas
funkcjonalności „udanie” przetestowanych przez inne instytucje, widać jak dużo można
uzyskać wdrażając poszczególne rozwiązania.

INFORMACJA Z RYNKU
PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWE
OBU SYSTEMÓW DOSTĘPNE W JEDNYM
BANKU

Alior Bank udostępnił w swojej bankowości internetowej i mobilnej oba
dostępne na rynku systemy płatności natychmiastowej, zarówno BlueCash
jak i Express Elixir. Daje to klientowi możliwość wyboru z którego systemu
chce korzystać i zapewnia większą liczbę banków do których można wykonać szybki przelew.

PRZYKŁAD Z RYNKU
KANTOR WALUTOWY BZ WBK – to rozwiązanie zintegrowane z bankowością internetową
BZWBK24 pozwalające w badzo wygodny sposób nabywać walutę po atrakcyjnych stawkach – zarówno dla klienta indywidualnego jak i biznesowego. Luką jest brak rozwiązania w aplikacji mobilnej banku.
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Dochodowe funkcjonalności dostępne w bankowości elektronicznej dla klientów
indywidualnych w poszczególnych bankach
PKO BP

mBank

Produkty kredytowe

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Doładowania GSM

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wymiana walut efx

TAK (iPKO
dealer)

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK (kantor walut)

NIE

NIE

Nie (tylko
korporacyjni)

TAK

TAK

NIE

TAK*

TAK

BlueCash
- zlecanie przelewów

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

BlueCash
- odbieranie przelewów

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Pay-by-link

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

E-faktura

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Przelewy z karty
kredytowej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Raiffeisen
Polbank

Eurobank

Express Elixir

Getin Noble
Bank

Credit
Agricole

ING Bank
Śląski

BZ WBK

Pekao S.A

Bank
Pocztowy

Alior

BPH

Produkty kredytowe

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

Doładowania GSM

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wymiana walut efx

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

BlueCash
- zlecanie przelewów

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

BlueCash
- odbieranie przelewów

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Pay-by-link

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

E-faktura

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

Express Elixir

Przelewy z karty
kredytowej

Millennium

* Alior wdrożył Express Elixir i BlueCash w bankowości elektronicznej, natomiast T-Mobile Usługi Bankowe
wdrożył Express Elixir tylko w oddziałach

Z puli usług najrzadziej wykorzystywanych, a jednocześnie charakteryzujących się
najwyższą marżą uderza stosunkowo rzadkie wykorzystywanie przelewów natychmiastowych – BlueCash oraz Express Elixir. Nieobecność w kilku instytucjach usług związanych z eFakturą wynika według nas przede wszystkim z brakiem jej popularność wśród
wystawców i braku rozwiązania, które będąc zintegrowane z serwisem internetowym
czy mobilnym, charakteryzowałoby się jednocześnie wysokim poziomem ergonomii dla
klienta końcowego.
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EKSPERT RAPORTU:
BARTOSZ LIPNICKI
Dyrektor Regionalny Europa Środkowa i Wschodnia,
CLX Networks
DODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W LATACH 2015-2017
Silna presja zdobywania nowych źródeł przychodów motywuje operatorów sieci
komórkowych do wspólnych przedsięwzięć z bankami, które z kolei uzyskują dostęp
do nowych klientów i sieci dystrybucji. Klient otrzymuje uproszczony proces zakupu
i wspólną ofertę, dostępną także w kanale bankowości elektronicznej. To przełomowe
działania, które dostarczają możliwości poprzez innowacje, ale generują przychody raczej w dłuższym terminie. Pamiętajmy jednak, że nadal tylko co trzecia osoba
w Polsce posiada smartphone, nie każdy klient korzysta z bankowości elektronicznej,
co ogranicza powszechność korzyści połączonej oferty banku i operatora.
Z punktu widzenia przychodów warto przyjrzeć się również powszechnie dostępnym
usługom komunikacji SMS i lokalizacji. Usługi te nie tylko przyzwyczajają klientów
do bankowości elektronicznej, są kanałem aktywacji i autoryzacji transakcji poprzez
SMS, ograniczenia nadużyć poprzez lokalizację telefonu użytkownika. Przede wszystkim budowanie nowych modeli biznesowych w oparciu o te usługi, na podstawie
zagranicznych doświadczeń współpracy banków z wyspecjalizowanymi integratorami
usług lub bezpośrednio z operatorami sieci komórkowych, pozwoli na generowanie
dodatkowych przychodów w najbliższych latach 2015-2017.

PROGNOZA
SYNERGIA KART KREDYTOWYCH ORAZ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ
Dostrzegamy duży potencjał biznesowy w integracji obsługi, sprzedaży i up-sellu związanego z kartą kredytową w ramach bankowości internetowej i mobilnej. Związane jest
to z zainteresowaniem banków w migracji transakcji z kart debetowych na karty kredytowe. Otwiera to według nas pole do wdrażania następujących, wysokomarżowych
usług dla banków:
- uruchamianie płatności mobilnych (w tym BLIK) dla których źródłem pieniądza jest
karta kredytowa;
- sprzedaż karty kredytowej w środowisku bankowości mobilnej i internetowej w formule instant (aktywacja karty online bez oczekiwania na dostarczenie plastiku do klienta;
- rozkładanie transakcji na raty w ramach limitu karty kredytowej oraz uruchamianie
przelewów z karty kredytowej w bankowości mobilnej i internetowej.
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EKSPERT RAPORTU:
MICHAŁ SZYMONIAK
Menedżer Płatności Elektronicznych,
Bank Zachodni WBK
PRZELEWY. ELASTYCZNOŚĆ. UX
Potencjał dochodowy dla usług bankowości elektronicznej tkwi między innymi
w kategorii przelewów natychmiastowych. Wolumeny takich usług jak Expres Elixir
i BlueCash rosną bardzo dynamicznie. Warto dodać do tego duetu także przelewy P2P
oferowane między innymi przez Bank Zachodni WBK. Wkrótce pojawi się także rozwiązanie dla banków uczestniczących w konsorcjum Polski Standard Płatności w ramach
BLIK. Dla rozwoju każdej formy transferu pieniędzy kluczowe jest zapewnienie użytkownikom elastycznego dostępu na rożnych urządzeniach – i tutaj pojawia się mobilność
– nie chodzi jednak tylko o dostępność ale o dopasowanie ergonomii do urządzeń
mobilnych. Mobilnej przemiany wymagają tak popularne w Polsce pay by linki, które
mogą odegrać znacząca rolę w rozwoju mCommerce. „One click payment” w mCommerce i nadal dominującym eCommerce jest możliwy w oparciu o znane i darzone
zaufaniem rozwiązania bankowe. Uproszczona transakcja i autoryzacja transakcji.
W tym właśnie kierunku zmierzamy.
Kolejny obszar z potencjałem to płatności za rachunki i faktury w usługach bankowości elektronicznej. Każdy płaci rachunki a wielu z nas robi to nawet przez internet,
jednak sporo można tutaj jeszcze usprawnić, aby było łatwiej. Oczekiwane są rozwiązania, które ułatwią płatności oraz pamiętanie o nich, pozostawią decyzję o zapłacie
po stronie klienta i połączą ich z dużymi i małymi wystawcami faktur, którzy będą
mogli na szeroką skalę przesyłać informacje o należnościach wprost do bankowości
elektronicznej poprzez swoje eBOKi lub usługi finansowo księgowe. Zanim jednak
upowszechnią się eBOKi dla dużych i małych wystawców, upowszechni się obrót elektroniczny faktur, warto udostępnić klientom narzędzia do zamiany wersji papierowej
na cyfrową – wbudowane w aplikacje bankowe skanery kodów QR, barcodów czy skanery całych faktur. Interesujące z punktu widzenia dochodowości są nadal dostępne
w bankowości elektronicznej doładowania telefonów i internetu. Cały czas znacząca
część wolumenów tego typu transakcji realizowana jest w kanale naziemnym - zdrapki czy POSy. Na pewno pojawią w modelu prepaid kolejne opcje takie, jak liczniki
energetyczne, kody do oprogramowania, muzyki i gier.
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Rynki zagraniczne

Banki z innych, dojrzałych rynków bankowości detalicznej już od wielu lat funkcjonują
w środowisku niskich stóp procentowych oraz niskich stawek Interchange. Dlatego warto
przyjrzeć się ich doświadczeniom w zakresie konstrukcji produktów, organizacji kanałów
dystrybucji oraz budowaniu przekazów do klientów. Poniżej opisaliśmy zaledwie kilka kategorii działań podejmowanych przez banki w tym zakresie, zwracając uwagę na te, które
nie są jeszcze popularne w polskich instytucjach, a mogą:
stanowić potencjał generowania dodatkowego dochodu;
pomóc w budowaniu nowej koncepcji przekazu rynkowego, uwzględniającego
narastający dystans do działań i zamierzeń podmiotów z rynku finansowego w Polsce.

KONTA PAKIETOWE
Na czym to polega?
Uzupełnienie oferty pakietowej konta osobistego o szereg wartości dodanych
stanowiących realną wartość dla klienta, a jednocześnie uzasadniających opłatę
za prowadzenie rachunku. Bardzo często preferencje dotyczą również innych produktów bankowych (kredytowych, depozytowych czy inwestycyjnych), z których
może korzystać klient, a w samej cenie pakietu, klient ma zapewniony cały pakiet usług związanych z tzw. „codziennym bankowaniem” bez dodatkowych opłat
(przelewy, przelewy natychmiastowe, wypłaty z bankomatów w danym kraju i zagranicą, polecenia zapłaty itd.). Produkty tego typu najczęściej przeznaczone są dla
klientów z segmentu Affluent oraz Mass Affluent. Często ich nazwy bezpośrednio
odnoszą się do korzyści – np. Benefit Account w Barclays Banku w Wielkiej Brytanii.
CIEKAWE, POZAFINANSOWE WARTOŚCI DODANE W RAMACH KONTA PAKIETOWEGO:
•

UBEZPIECZENIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO

•

ASSISTANCE SAMOCHODOWY I UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

•

GWARANTOWANA PULA BILETÓW DO KINA KAŻDEGO ROKU

•

UBEZPIECZENIE OD UTRATY KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTA I JEGO
RODZINY

•

PRIORYTETOWA ŚCIEŻKA OBSŁUGI W CALL-CENTER

•

ROCZNA PRENUMERATA JEDNEGO Z WYBRANYCH PRZEZ KLIENTA
LUKSUSOWYCH MIESIĘCZNIKÓW

•

DOSTĘP DO KLUBU GWARANTUJACEGO ZNIŻKI W KILKU TYSIĄCACH
RESTAURACJI

PRZYKŁADY BANKÓW:
Pakiety HSBC Premium oraz HSBC Advance w HSBC (Wielka Brytania), Benefit Account w Barclays Banku w Wielkiej Brytanii, Added Value Account w Lloyds (Wielka
Brytania), Platinum Checking w CHASE (Stany Zjednoczone).
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EDUKACJA FINANSOWA:
Na czym to polega?
Kompleksowe wyjaśnienie klientom rozwiązań związanych z finansami – głównie
osobistymi i wsparcie w zrozumieniu zasad, którymi rządzą się produkty finansowe. Banki na Zachodzie zauważyły, że w związku z praktykami agresywnego marketingu i sprzedaży usług finansowych klienci zdecydowanie lepiej odbierają realne
doradztwo i działania mające na celu dopasowanie ofert produktowych do realnych sytuacji życiowych i bieżących potrzeb, które ich dotykają.
ABY SPROSTAĆ TYM WYZWANIOM BANKI PROPONUJĄ SWOIM KLIENTOM:
•

BEZPOŚREDNIE I ZDALNE USŁUGI PLANOWANIA FINANSWOEGO

•

ANALIZĘ BUDŻETU DOMOWEGO

•

POMOC W STAWIANIU, MONITORINGU I REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

•

SZKOLENIA JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW
FINANSOWYCH

W Polsce warto wspomnieć akcję MIllennialsi Banku Millennium, w którym w formule krótkich filmików video, w sposób przystępny, a jednocześnie ciekawy, prezentowane są zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych finansów osobistych.
PRZYKŁADY BANKÓW:
HSBC ( Wielka Brytania ), Wells Fargo (Stany Zjednoczone)
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INNOWACYJNE PŁATNOŚCI RACHUNKÓW
Na czym to polega?
Niektóre zachodnie banki dostrzegają również potencjał biznesowy wynikający
z możliwości wdrażania innowacyjnych usług płatniczych, umożliwiających klientom bezpieczne i wygodne płatności rachunków. Pojawiają się rozwiązania pozwalające dokonać płatności bezpośrednio, w sposób natychmiastowy i przez różne
– fizyczne i elektroniczne – kanały obsługi płatności, niezależnie od tego czy klient
jest czy nie jest posiadaczem konta czy karty płatniczej w danej instytucji.
PRZYKŁAD – SERWIS OPŁACANIA RACHUNKÓW BBVA (HISZPANIA):
Umożliwia opłatę za rachunki przez dowolny kanał (bankomat, bankowość internetowa, bankowość mobilna, ogólnodostępny serwis WWW) z wykorzystaniem
konta lub karty płatniczej – zarówno przez klientów, jak i nie klientów banku.
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Doradztwo
dla sektora IT
Doradztwo dla
instytucji finansowych
Bezpieczeństwo
cyfrowe

Badania
rynku
Współorganizacja
konferencji

Obserwujemy trendy. Wspieramy budowę strategii cyfrowych.

3. PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU
W LATACH 2015-2016
Wstęp
W poprzednich rozdziałach nakreśliliśmy główne obszary wyzwań, z którymi muszą
się zmierzać banki oraz pojedyncze działania i strategie, które podejmują, aby w odpowiedni sposób zaadresować te wyzwania. Aktualnie większość banków działa w sposób
dość przewidywalny, powtarzając znany od lat schemat „fazowości” bankowości detalicznej polegający na zacieśnieniu polityki cenowej wobec bieżących klientów, w niektórych przypadkach plasując atrakcyjne oferty akwizycyjne, najczęściej czasowe, które
mają też być taką „poduszką powietrzną” dla klientów skłonnych do odejścia. Dodatkowo banki szukają „ratunku” w kampaniach produktów dających szybki i bezpośredni
dochód takich jak kredyty gotówkowe.
Uważamy, że istnieje kilka obszarów biznesowych, których eksploracja może bankom
dać w dłuższej perspektywie zdecydowanie lepszy efekt niż powtarzanie powyżej opisanych działań. Według nas te obszary to:
DALSZA KONSEKWENTNA DIGITALIZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW, W TYM
ZWIĄZANYCH ZE SPRZDAŻĄ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W KANALE INTERNETOWYM
I MOBILNYM ORAZ KONTEKSTOWĄ KOMUNIKACJĄ I DZIAŁANIAMI CRM Z WYKORZYSTANIEM
TYCH KANAŁÓW;
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU JAKI DAJE BANKOWOŚĆ MOBILNA ORAZ INTERNETOWA
W KONTEKŚCIE PLASOWANIA WYSOKOMARŻOWYCH PRODUKTÓW, PRZEDE WSZYSTKIM
PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH;
ROZBUDOWA NARZĘDZI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI I MIGRACJA ICH DO KANAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH CO POWINNO POZWOLIĆ NA OBJĘCIE DODATKOWYMI PRZYCHODAMI
DLA BANKÓW ŚWIATA DO TEJ PORY ZAREZERWOWANEGO DLA PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH;
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU JAKI DAJE KARTA KREDYTOWA W KONTEKŚCIE
DŁUGOTERMINOWEGO ZARZĄDZANIA ZADŁUŻENIEM U KLIENTA I INTGRACJI
Z PROCESEM PŁĄTNOSCI I NOWOCZESNYMI KANAŁAMI KONTAKTU;
OPTYMALIZACJA PROCESÓW;
BUDOWA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW DAJĄCYCH KLEINTÓW RZECZYWISTĄ, REALNĄ
I OCZEKIWANĄ PRZEZ NICH WARTOŚĆ, CO UZASADNIAŁOBY ATRAKCYJNĄ DLA BANKÓW,
A JEDNOCZEŚNIE TRANSPARENTNĄ DLA KLIENTÓW POLITYKĘ CENOWĄ.
Poniżej pokusiliśmy się o szacunek przychodów możliwych do wygenerowania przez banki, w przypadku rozwiązań generujących przychód i charakteryzujących się największym
potencjałem w tym względzie.
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1. Kredyt gotówkowy online
Produkty kredytowe online dostępne są dziś już w kilku bankach, jednak potencjał
przychodowy jaki oferują nie powinien być pominięty. Obniżenie kosztów obsługi i ułatwienie dostępu do produktów zwłaszcza stałym aktywnym klientom może skutkować
znacznym zwiększeniem przychodów także w mniejszych bankach. Rozwój sprzedaży online nie musi kończyć się na oferowaniu kredytów gotówkowych. Innymi produktami które
mogą być równie lukratywne są karty kredytowe, limity w koncie czy możliwość rozkładania płatności kartami kredytowymi na raty. W przyszłości wyobrażalna jest także sprzedaż
produktów bardziej skomplikowanych jak kredyty hipoteczne w oparciu o narzędzia do
zdalnej wyceny nieruchomości.

1,1
PKO BP
mBank
ING Bank Śląski
BZ WBK
Bank Pekao SA
Alior Bank
Bank Millennium
Getin Noble Bank
Credit Agricole
Raiffeisen Polbank
Eurobank
Bank Pocztowy

mld zł

To wolumen sprzedaży
kredytów gotówkowych
jaki mogą osiągnąć banki
za pośrednictwem kanału
internetowego i mobilnego,
w skali roku.

Przychód

Wolumen

45, 7 m.
22, 0 m.
17, 6 m.
17, 4 m.
17, 3 m.
15, 2 m.
9, 6 m.
8, 8 m.
4, 3 m.
2, 6 m.
1, 9 m.
1, 8 m.

309, 1 m.
149, 3 m.
119,1 m.
118, 1 m.
117, 1 m.
103, 3 m.
64, 9 m.
59, 8 m.
29, 0 m.
17, 5 m.
13, 0 m.
12, 5 m.

Wszystkie większe banki posiadają obecnie w swojej ofercie sprzedaż produktów kredytowych online. Jednak ze względu na znikomą ilość danych którymi się dzielą szacujemy, z oferty takiej korzysta nie więcej niż 3 procent aktywnych klientów bankowości elektronicznej. Uważamy, że wskaźnik ten może w najbliższych latach wzrosnąć ze względu
na popularyzację usługi i wzrost świadomości klientów. W ten sposób banki będą w stanie
przyciągnąć do siebie część klientów obecnie korzystających z pożyczek gotówkowych
oferowanych przez instytucje niebankowe. Szacujemy, że dochody wygenerowane z rocznej sprzedaży kredytów gotówkowych kanałem internetowym i mobilnym można oszacować na 164 miliony złotych w skali roku.
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Założenia:
Wzrost liczby klientów bankowości elektronicznej o 8% w stosunku do roku 2015
Szacowana liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej korzystających
z pożyczek gotówkowych online w każdym z kwartałów – 2%
Średnia wartość kredytu – 4 000 zł
Średni przychód z kredytu o wartości 4 000 zł – 592
Szacowana kanibalizacja sprzedaży w innych kanałach – 75%

2. Przelewy natychmiastowe
Przelewy natychmiastowe stanowią dziś jedynie ułamek procentu wszystkich transakcji wykonywanych w usługach bankowości elektronicznej. Jednak ze względu na dostarczaną wartość dodaną w postaci natychmiastowego przekazywania środków pozwalają
bankom na nakładanie stosunkowo wysokich opłat za każdy przelew wykonywany przez
systemy Express ELIXIR czy BlueCash. Wyobrażalna jest w przyszłości sytuacja w której
opłaty za zwykłe przelewy zostaną podniesione, natomiast opłaty za ich szybsze odpowiedniki obniżona. Taka zmiana w taryfach może przynieść bankom istotne zyski, jednak
za cenę niechęci części klientów do takiej zmiany.

111 mln zł
PKO BP
mBank
ING Bank Śląski
BZ WBK
Bank Pekao SA
Alior Bank
Bank Millennium
Getin Noble Bank
Credit Agricole
Raiffeisen Polbank
Eurobank
Bank Pocztowy

To szacowany przychód
banków z obsługi przelewów
natychmiastowych
w 2016 roku

Szacowana
liczba przelewów

Szacowany przychód

6, 8 m.
3, 2 m.
2, 6 m.
2, 6 m.
2, 5 m.
2, 2 m.
1, 4 m.
1, 3 m.
0, 6 m.
0, 4 m.
0,3 m.
0, 3 m.

31, 0 m.
14, 9 m.
11, 9 m.
11, 8 m.
11, 7 m.
10, 3 m.
6, 5 m.
6, 0 m.
2, 9 m.
1, 7 m.
1, 3 m.
1, 2 m.
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Szacujemy, że cały rynek przelewów natychmiastowych może być wart nawet 111
milionów złotych w roku 2016. W 2014 banki które zdecydowały się oferować taką usługę swoim klientom osiągneły z tego tytułu przychód w wysokości 13 milionów złotych.
Szacujemy, że naturalny wzrost wolumenów w bankach które obecnie oferują przelewy
natychmiastowe odpowiedzialny będzie za przychód w wysokości 34 milionów złotych,
natomiast banki które dopiero wdrożą przelewy natychmiastowe zarobić mogą aż 77 milionów złotych.

Założenia:
Wzrost liczby klientów bankowości elektronicznej o 8% w stosunku do roku 2015
Średnia liczba przelewów ekspresowych na klienta bankowości elektronicznej
w 2016 - 0,19
Średnia opłata za przelew ekspresowy - 4,55 zł
Średnie kwartalne tempo wzrostu liczby wykonywanych przelewów
natychmiastowych w 2016 roku - 19%

3. Pakietowanie konta osobistego
Jeszcze do niedawna znaczna większość kont osobistych w polskich bankach oferowana była klientom bezpłatnie. Jest to praktyka, która od zawsze się sprawdzała, jednak
w sytuacji w jakiej znalazły się dzisiaj banki to podejście wymaga rewizji. Alternatywą dla
bezpłatnych (warunkowo, lub bezwarunkowo) rachunków mogłyby być oferty pakietowane dostarczające klientom, poza dostępem do rachunku, karty, usług bankowości elektronicznej, także wartość dodaną, jak na przykład dostęp do programów rabatowych, abonamentów do usług multimedialnych jak Spotify czy Netflix, czy ofert podobnych do banków
zagranicznych opisanych powyżej.
Obecnie w bankach otwartych jest nieco poniżej 30 milionów kont osobistych. Uważamy, że około między trzy a cztery procent gotowych byłoby na skorzystanie z oferty konta
premium oferującego nową i unikalną wartość dodaną. Jest to potencjał sprzedaży około
miliona nowych, płatnych rachunków osobistych. Stanowi to potencjał przychodowy pomiędzy pięć a dziesięć milionów złotych rocznie za samo korzystanie z konta osobistego.
Nie byłaby to oferta dla klienta masowego, co oznacza, że jeżeli któryś z banków zdecyduje się na podjęcie takiego kroku może w stosunkowo łatwy sposób przyciągnąć do siebie
bardzo atrakcyjną, z punktu widzenia cross-sellu grupę klientów.

5-10 mln zł
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Mogą zarobić banki w 2016
roku na pakietowaniu
kont osobistych

4. Obsługa płatności elektronicznych faktur
Elektroniczne faktury jako usługa oferowana przez banki istnieje na ryku już od kilku
lat. Jak nie osiągnęła ona swojego maksymalnego potencjału przychodowego ze względu na początkowo, bardzo niewielką liczbę wystawców decydujących się na przystąpienie do tego typu usług. Obecnie w ten sposób można zapłacić za faktury kilkunastu wystawców, głównie z sektorów takich jak energetyka, telekomunikacja czy multimedia. Być
może klienci banków dojrzeli już do wykorzystania bardziej zaawansowanych narzędzi
w bankowości elektronicznej i skłonni są zapłacić niewielkie opłaty za wygodną metodę
płacenia faktur. Szacujemy, że potencjalny przychód jaki mogłyby osiągnąć banki na tej
usłudze to niecałe 6 milionów złotych. Wymaga to jednak od banków wykonania odpowiednich działań migracyjnych i edukacyjnych.

5,5 mln zł

PKO BP
mBank
ING Bank Śląski
BZ WBK
Bank Pekao SA
Alior Bank
Bank Millennium
Getin Noble Bank
Credit Agricole
Raiffeisen Polbank
Eurobank
Bank Pocztowy

Mogą zarobić banki w 2016
roku na obsłudze płatności
elektronicznych faktur

Szacowana liczba
płatności za faktury

Szacowany przychód
z prowizji

3 227 tys.
1 559 tys.
1 243 tys.
1 233 tys.
1 223 tys.
1 079 tys.
677 tys.
625 tys.
304 tys.
183 tys.
136 tys.
130 tys.

1 613 tys.
779 tys.
621 tys.
616 tys.
611 tys.
539 tys.
338 tys.
312 tys.
152 tys.
91 tys.
68 tys.
65 tys.

Założenia:
Wzrost liczy klientów bankowości elektronicznej o 8% w stosunku do roku 2015
Średnia aktywność klientów w UBE - 50%
Procent klientów korzystających z usługi - 3%
Średnia liczba opłacanych faktur przez klienta - 2
Średni przychód dla banku za transakcję - 0,5 zł
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EKSPERT RAPORTU:
PIOTR WIDACKI
Head of Consultancy, Asseco South Eastern Europe
GDZIE PÓJDZIE RYNEK?
Obniżenie opłaty interchange, spadek stóp procentowych, ograniczenie bankowego
tytułu egzekucyjnego, kredyty frankowe czy wizja podatku bankowego - to tylko kilka
przykładów ‘chmur’, które zbierają się nad bankami i nie pozwalają patrzeć w przyszłość
z optymizmem. Do tych ‘chmur’ z lokalnego rynku, dochodzą jeszcze ‘chmury’ globalne na rynek finansowy, zarezerwowany dotychczas dla banków, wkraczają nowi gracze: firmy
technologiczne (Apple, Amazon, Alibaba), sieci handlowe (Tesco, Carrefour), neobanki
(Moven, Simple) czy telekomy.
Jak banki odnajdują się w nowej rzeczywistości? Po pierwsze, dzięki upowszechnieniu się
nowych technologii, możliwe jest przeniesienie części transakcji i sprzedaży z tradycyjnych placówek do kanałów zdalnych, co pozwala na ograniczenie kosztów. Wg badania
CEB Tower Group, koszt transakcji mobilnej jest kilkanaście razy niższy niż transakcji w oddziale banku. Warto dodać, że według danych McKinsey, europejskie banki zdigitalizowały
jedynie 20-40% swoich procesów, tak więc pole do dalszego działania jest spore.
Ciekawym przykładem szukania nowych przychodów jest współpraca banków z telekomami. W Polsce w ubiegłym roku powstały aż 3 nowe banki, które oferują klientom usługi
finansowe powiązane z telekomunikacyjnymi. Kolejnym przykładem z naszego rynku jest
współpraca sześciu banków i uruchomienie płatności mobilnych BLIK. Jak na razie sieć
akceptacji nie jest imponująca, jednak przykład wart jest odnotowania, ze względu na unikatową współpracę wiodących banków, plany rozwoju oraz globalne trendy wskazujące
na potencjał płatności mobilnych.
Niewątpliwie rynek bankowy się zmienia, konkurencja jest coraz bardziej wymagająca,
jednak powyższe przykłady pokazują, że polskie banki z powodzeniem szukają nowych sposobów na dostarczanie wartości dla klientów oraz utrzymanie przychodów. Nie bez powodu
uważa się przecież, że polskie banki przodują w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań.

53

Obserwatorium.biz jest spółką doradztwa biznesowego i technologicznego powstałą
w 2015 roku w Poznaniu. Podstawowymi obszarami działalności spółki są:
•

•

Doradztwo biznesowe, technologiczne i strategiczne dla przedsiębiorstw z sektora
finansowego i IT w zakresie optymalizacji i wdrażania produktów, procesów i działań
komunikacyjnych w obszarze biznesu internetowego i mobilnego oraz systemów płatności elektronicznych.
Audyt i doradztwo w zakresie cyber-security dla przedsiębiorstw działających w obszarze biznesu elektronicznego;

•

Badanie i analiza rynku systemów bankowości mobilnej i internetowej, systemów
płatności elektronicznych, urządzeń i rozwiązań samoobsługowych oraz płatności
bezgotówkowych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa korzystania z tych rozwiązań;

•

Inwestycje bezpośrednie w podmioty typu start-up cechujące się dużym potencjałem
wzrostu na rynku FinTech;

•

Współorganizacja konferencji i raportów merytorycznych dotyczących zagadnień
elektronicznego biznesu.
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AUTORZY RAPORTU:
dr Miłosz Brakoniecki
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Doktor
nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014
dyrektor bankowości elektroniczne w Banku Zachodnim WBK,
gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne w banku. W l. 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości
Elektronicznej Związku Banków Polskich. Współtwórca największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji
Siepomaga.pl.
Piotr Sterczała
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatoriumbiz. Absolwent
Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2010-2014 pracował w Banku
Zachodnim WBK S.A., gdzie pracował przy wdrożeniu i rozwoju biznesowym bankowości mobilnej i internetowej.

Michał Olczak
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju bezpiecznych aplikacji,
architekt bezpieczeństwa oraz organizator OWASP Poznań. Członek
Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP.

Joanna Borek
Analityk Obserwatorium.biz
Studentka Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, z doświadczeniem w bankowości. Odbywała praktyki
w PKO BP oraz staż w Banku Zachodnim WBK w Obszarze Bankowości
Mobilnej i Internetowej, który wspierała w realizacji bieżących zadań.
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O EKSPERTACH RAPORTU:
Mariusz Kurzac
dyrektor generalny Cenatorium
Doświadczony manager i profesjonalista od dwudziestu lat związany z sektorem finansowym.
Karierę rozpoczynał w Dresdner Bank w Niemczech, a następnie
Raiffeisen Bank Polska.
Przez 6 lat pracował w BRE Bank S.A. jak członek wyższej kadry menedżerskiej (obecnie mBank), odpowiedzialny za rozwój Trade Finance oraz zarządzanie siecią bankowości korporacyjnej w Polsce.
Od 2006 roku członek zarządu, dyrektor komercyjny w ING Lease.
Przez ponad pięć lat był prezesem ING Lease Polska.
Ostatnio w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży w ING Banku
Śląskim na stanowisku dyrektora ds. rozwoju biznesu.
W latach 2004-2006 Członek Rady Nadzorczej BRE Bank Hipoteczny.
W latach 2008-2013 członek Rady Fundacji ING Dzieciom oraz
ING Artystom.
Na przełomie 2014/2015 Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej
Bakalland S.A.
Absolwent Handlu Zagranicznego na SGH.
Marcin Kusznier
Menedżer bankowości nowoczesnej, Alior Bank
Ekspert nowoczesnej bankowości z wieloletnim doświadczeniem
w branży finansowej i informatycznej. Autor innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Kierując Biurem Organizacji był współautorem rynkowego sukcesu Grupy ERGO
HESTIA. Pełniąc funkcje wiceprezesa zarządu był współautorem ekspansji spółki ATENA – czołowego polskiego dostawcy oprogramowania dla branży finansowej.
Od 2011 związany z MERITUM BANK, gdzie odpowiadał za rozwój
bankowości internetowej oraz budowę i rozwój bankowości mobilnej. Po fuzji z Alior Bankiem, objął stanowisko menedżera bankowości nowoczesnej. Pasjonat zastosowania technologii mobilnych
w biznesie.
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Bartosz Lipnicki
Dyrektor Regionalny Europa Środkowa i Wschodnia
CLX Networks
Pomaga międzynarodowym firmom w rozwoju działalności i zarządzaniu relacjami z kluczowymi partnerami. Jest ekspertem w obszarze komunikacji mobilnej dla klientów biznesowych, integratorów
usług i operatorów sieci komórkowych. Karierę zawodową rozpoczął
udziałem w globalnym programie menedżerskim. Pracował dla takich firm, jak Ericsson, Gemalto, CLX Networks. Ukończył Politechnikę Gdańską. Jako jedyny Polak był prezesem zarządu stowarzyszenia Board of European Students of Technology (BEST). Pasjonat
komunikacji międzykulturowej i akceleracji start-upów.
Łukasz Porażyński
Dyrektor Centrum Zarządzania Portfelem Kart
w Banku Zachodnim WBK S.A.
Od 2008 roku związany z BZ WBK, wcześniej Lloyds Bank w Wielkiej
Brytanii. Aktualnie w BZ WBK pełni rolę Dyrektora Centrum Zarządzania Portfelem Kart. Łukasz ukończył studia MBA w Szkole Głównej Handlowej, organizowane we współpracy z University of Quebec
w Montrealu. Łukasz jest ekspertem w dziedzinie zarządzania produktem i cyklem życia klienta. Odpowiada za jedno z największych
portfolio kart debetowych i kredytowych w Polsce.
Piotr Strzyżewski
Dyrektor wsparcia sprzedaży i multichannel w BZ WBK-Aviva
Ekspert w sprzedaży i marketingu online. Od ponad 11 lat związany z branżą e-commerce. Pracował zarówno po stronie agencji interaktywnych jak: ARBOmedia SA i One-2-One SA, jak i po stronie
korporacyjnej. Od 6 lat odpowiada za strategię rozwoju sprzedaży
w Multichannels w BZ WBK-Aviva SA w Grupie Santander. Właściciel
internetowego sklepu taylorsays.pl.

Michał Szymoniak
Menadżer Płatności Elektronicznych
w Banku Zachodnim WBK S.A.
Z bankowością związany od 1992 roku. Od roku 2007 buduje swoje doświadczenia z płatnościami elektronicznymi. Obecnie w Banku
Zachodnim WBK odpowiada za strategię biznesową w zakresie systemu płatności pay by link - Przelew24, przelewów natychmiastowych,
doładowań telefonów, eFaktur, dostępnej w aplikacji BZWBK24mobile usługi Zakupy Mobilne oraz BLIK. Uczestniczy w pracach Forum
ds. eFaktury i eOpłat przy Związku Banków Polskich.
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Jacek Uryniuk
Współzałożyciel i redaktor Cashless.pl
Dziennik Gazeta Prawna
Współzałożyciel i redaktor serwisu Cashless.pl, poświęconego nowoczesnym technologiom w branży finansowej. Ma kilkunastoletnie
doświadczenie dziennikarskie. Od 2010 roku publikuje w Dzienniku
Gazecie Prawnej. Wcześniej pisał między innymi w Gazecie Giełdy
Parkiet, Pulsie Biznesu, Gazecie Bankowej i miesięczniku Pieniądz.
Specjalizuje się w tematyce związanej z kartami bankowymi, płatnościami mobilnymi, aplikacjami finansowymi na smartfony. Uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku przez Kapitułę VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej w 2012 r. Laureat Nagrody Dziennikarskiej
Związku Banków Polskich im. Mariana Krzaka w 2013 r. W tym samym
roku nominowany do Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Piotr Widacki
Head of Consultancy, Asseco South Eastern Europe
Ekspert w dziedzinie strategii nowoczesnych kanałów dystrybucji,
transformacji cyfrowej oraz innowacji bankowych. Związany zawodowo z bankowością, nowymi technologiami i Internetem od ponad
12 lat. Stworzył od podstaw i wprowadził w życie strategie zdalnych
kanałów dystrybucji w dwóch start’upach – Alior Banku i Alior Sync.
Obecnie swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera w rozwoju banki
w krajach Europy Południowo-Wschodniej.
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NOTA PRAWNA
Opinie zawarte w raporcie wydane zostały na podstawie wiedzy pozyskanej z badania
rynku i doświadczenia autorów raportu. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za decyzje
podjęte na podstawie opinii wydanych w ramach raportu „Chmury nad dochodami bankowości detalicznej – czy jest na nie sposób?”III RAPORT SPECJALNY CZERWIEC / 2015
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