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200 tajemniczych klientów, 1200 wizyt
w losowo wybranych oddziałach, 108
testów serwisów internetowych, 90
przebadanych aplikacji, 220 przeanalizowanych produktów bankowych i blisko
90 tys. oddanych głosów przez internautów. Przez trzy miesiące: od stycznia do
końca marca „Puls Biznesu” i Bankier.
pl wspólnie z partnerami TNS Polska
i Obserwatorium.biz prowadzili pełny
audyt jakości serwisu bankowego w placówkach, call center, ergonomii kanałów
elektronicznych, bezpieczeństwa systemów elektronicznych, oferty produktowej, komunikacji społecznej i reklamowej
banków. To największy projekt badawczy
na rynku, którego celem jest wskazanie
Złotego Banku — taki tytuł przyznawany
jest zwycięzcy w kategorii głównej obejmującej jakość obsługi we wszystkich
kanałach kontaktu z klientem.
W ośmiu podkategoriach: konto osobiste, karta kredytowa, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, innowacja,

reklama, projekt CSR, komunikacja
social media, zwycięzcy odbiorą statuetki Złotego Bankiera. Zostały również
przyznane trzy równorzędne wyróżnienia w kategorii specjalnej — najlepsze
praktyki w zakresie bezpieczeństwa
systemów informatycznych.
Na ostateczny wynik w kategorii głównej obejmującej badanie jakości obsługi
w oddziałach, w call center i sprawność
obsługi posprzedażowej składają się
oceny wystawione przez 200 audytorów, którzy odwiedzili 1200 placówek
bankowych celem otwarcia rachunku
osobistego. 1020 wizyt miało charakter
informacyjny, nie kończyły się zakupem
konta. 180 tajemniczych klientów (po 10
na bank), podpisało umowę rachunku,
aktywowało bankowość internetową,
mobilną (z wyjątkiem Deutsche Banku,
Credit Agricole i Banku Pocztowego) oraz
aktywowało kartę. Następnie wszyscy
posiadacze kont wykonywali 3 zadania:
1. dzwonili na infolinię w celu zasięgnięcia
informacji na temat oferty kredytowej;
2. kontaktowali się poprzez skrzynkę
nadawczą w bankowości internetowej, czat lub w ostateczności e-mail
w sprawie oferty depozytowej;
3. dzwonili na infolinię w związku

z utratą urządzenia mobilnego z pytaniem co mają w tej sytuacji zrobić.
Łącznie wszystkich kontaktów zdalnych było 510.
W ogólnym wyniku badań jakościowych miały one 10 proc. wagi.
Najbardziej na ostatecznym kształcie
rankingu zaważyła ocena umiejętności
pracowników oddziałów w zakresie
rozpoczęcia rozmowy z klientem, rozpoznania jego potrzeb, przedstawienia
oferty i rozpoczęcia procesu sprzedażowego. Tu waga wynosiła 60 proc. Ocena
za finalizację rozmowy, przejrzystość
procesu aktywacji konta, serwisu internetowego, aplikacji mobilnej miała 20
proc. wagi w całym wyniku. 10 proc.
przypada natomiast na ocenę ergonomii kanałów zdalnych.
Testy użyteczności, wygody podstawowych procesów systemów internetowych
i mobilnych trwały równolegle z badaniami jakości w oddziałach. Każdy z banków
został przeanalizowany i oceniony przez
sześciu użytkowników, którzy mieli do
wykonania po pięć zadań w bankowości
internetowej i mobilnej. Weryfikacji poddane były następujące procesy: przelew
na rachunek obcy, sprawdzenie salda
rachunku, wyszukanie ostatnich transakcji w historii i wyszukanie informacji

ofertowej oraz kontaktowej. Za każde z zadań do uzyskania było maksymalnie 100
punktów, a na ich przyznawanie wpływ
miały takie czynniki, jak czas wykonania,
potrzeba wsparcia przez moderatora, skorzystanie z materiałów pomocy. W przypadku, gdy użytkownik mimo wskazówek
i materiałów pomocniczych nie był w stanie wykonać zadania, przyznawane było
0 punktów. Łącznie testerzy zrealizowali
990 zadań (540 na desktopie oraz 450
na aplikacjach).
Ponadto przez trzy miesiące eksperci od bezpieczeństwa testowali jakość
zabezpieczeń bankowych systemów informatycznych.
W czasie badań jakościowych trwała analiza podstawowej oferty produktowej banków: kont osobistych, kart
kredytowych, kredytów hipotecznych
i konsumenckich oraz innowacyjnych
rozwiązań dostarczanych przez banki.
Zgłoszenia nadesłały 22 banki, które
w ciągu trzech miesięcy wypełniły 220
ankiet kredytowych.
17 banków przystąpiło również do
plebiscytu na najlepszą reklamę (12
zgłoszeń), projekt social media (11)
i projekt CSR. W internetowym głosowaniu wzięło udział ponad 37 tys.
internautów. © Ⓟ

KOMENTARZ

Klient jest najważniejszy
BARTOSZ CIOŁKOWSKI
dyrektor generalny polskiego
oddziału MasterCard Europe

B

anki stają dziś przed wieloma nowymi
wyzwaniami. Muszą mierzyć się z trudnym
otoczeniem ekonomicznym i regulacyjnym
oraz z nowymi rodzajami konkurencji.
Ponadto stoją przed nimi bariery związane z rewolucją technologiczną i rosnące oczekiwania klientów,
którzy nigdy wcześniej nie byli tak dobrze poinformowani i wymagający jak obecnie. Bankowcy odpowiadają na te wyzwania, oferując coraz bardziej zaawansowane produkty i usługi oraz sposoby obsługi
klienta, które pozwalają im wyróżnić się na rynku.
Tylko postawienie klientów w centrum strategii
banku zapewni sukces i tylko najlepsze produkty
i usługi pozwolą ich zdobyć i zatrzymać.

Szczególnie ważny dla współczesnych banków
wydaje się być prymat nowych technologii. Już

ponad 2/3 Polaków aktywnie korzysta z internetu.
Niewiele mniej, około 19 milionów, używa
smartfonów, za pomocą których przez średnio
około 2 godziny dziennie łączy się z internetem.
Szacuje się, że do 2020 r. już 10 proc. wszystkich
zakupów będziemy dokonywać online.
Dzisiejsi konsumenci oczekują już nie tylko obsługi
za pośrednictwem bankowości internetowej, ale
też aplikacji mobilnych. Nie wystarcza im infolinia,
powoli normą stają się usługi dostępne z poziomu
telefonu. Według raportów PRnews.pl
w 2015 r. z bankowości mobilnej korzystało już
5,7 mln Polaków, czyli o 2,3 mln więcej niż rok
wcześniej, a z bankowości internetowej aktywnie
korzysta prawie co drugi klient banków w Polsce.
Coraz większa automatyzacja sprawia, że usługi
bankowe stają się wygodniejsze, szybsze i prostsze,
a jednocześnie są niedrogie.
W bankowości, jak w żadnej innej branży, szczególnie
ważne jest bezpieczeństwo danych, a postęp
technologiczny sprawia, że ten aspekt nabiera
coraz większego znaczenia. Wyzwaniem jest też
to, że nowe rodzaje produktów i usług, takie jak

np. bankowość mobilna czy płatności mobilne,
sprawiają, iż konsumenci muszą dobrze je poznać,
żeby się do nich przekonać i uznać je za bezpieczne.
Dobra wiadomość jest taka, że rozwój i dostępność
technologii nie tylko zwiększa oczekiwania klientów,
ale pozwala bankom skuteczniej zarządzać
informacjami na ich temat i oferować im lepiej
dopasowane, spersonalizowane produkty. Co więcej,
nowe kanały obsługi pozwalają obniżać koszty,
a przemyślane inwestycje IT zwiększają poziom
bezpieczeństwa. Bardzo się cieszę, że MasterCard
może na co dzień towarzyszyć bankom w szukaniu
najlepszych rozwiązań technologicznych i wspierać
je w opracowywaniu innowacyjnych produktów.
Wierzę, że konkursy i rankingi takie jak Złoty Bankier
motywują branżę finansową do wytężonej pracy
i są kołem zamachowym innowacji. Złoty Bankier
to wyjątkowo kompleksowe i prestiżowe badanie,
które łączy wnioski z wizyt w bankach tajemniczych
klientów, wyniki głosowania internautów oraz
oceny ekspertów. Dlatego z dumą wspieramy
kolejną już odsłonę plebiscytu jako jego partner
strategiczny. Niech zwyciężą najlepsi! © Ⓟ
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ZŁOTY BANKIER

Śląski pokazał lwi pazur
ING Bank Śląski zdobywcą tytułu Złoty Bank. Za nim
na podium mBank i ex aequo Millennium i Raiffeisen Polbank.
W pozostałych podkategoriach kolejność się zmienia.
I nawet banki z końca głównego rankingu lokują się w czołówce
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ZŁOTY BANKIER
I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

ING Bank Śląski

mBank

Bank Millennium

P

rzez lata punkt odniesienia dla konkurentów,
jak powinna wyglądać obsługa klienta.
„Od zawsze” w ścisłej czołówce badań jakości
serwisu. W latach 2012-13 laury zbierała marka
Multibank, a w 2014 r. — mBank. Rok temu bank
znalazł się na trzeciej pozycji, by teraz awansować
o jedno oczko na miejsce wicelidera. Drugą lokatę
dała mu ocena na poziomie 72,9 proc. pozytywnych wskazań.
Wicelider w tegorocznym badaniu potwierdził
swoją markę w zakresie nawiązania relacji z klientem. Legendarny już consierge stojący przy wejściu
do placówki nadal dobrze wykonuje swoją pracę.
W kategorii „informacja”, obejmującej ogólną
obsługę klienta, od mBanku lepszy był tylko ING
Bank Śląski. Równie wysoko tajemniczy klienci
ocenili umiejętności pracowników na etapie finalizacji sprzedaży, choć 78,1 proc. zdobytych punktów daje bankowi trzecie miejsce w tej kategorii.
Zdecydowanie poprawki wymaga serwis zdalny.
Tu mBank zajął dopiero piąte miejsce, co jak
na instytucję, która kiedyś klienta obsługiwała
tylko w ten sposób, nie jest miejscem wybitnym. Budzący początkowo kontrowersje system
bankowości internetowej okazał się wystarczająco
użyteczny, by bankowi w tej konkurencji przypadło
zaszczytne trzecie miejsce (59,5 proc.).

P

eden z „trendsetterów” w zakresie jakości
obsługi na rynku, który zasłynął spektakularnym skokiem z 6. miejsca w 2012 r. na pozycję
wicelidera rok później. W 2015 r. bank sięgnął po
koronę i został liderem rankingu. W tym roku spadł
na trzecią lokatę, zdobywając 69,1 proc. punktów
na 100 możliwych. Spadek bolesny tym bardziej,
że jeśli chodzi o sprawną sprzedaż, Millennium
nadal rządzi. 82,1 proc. na 100 proc. możliwych
punktów to rynkowy rekord. Bank poległ na ważącej najbardziej w ostatecznym wyniku kategorii:
„informacja”. Tu zajął dopiero piątą lokatę. Być
może na ocenie zaważyło poczucie dyskomfortu
w placówkach banku, na którą skarżą się tajemniczy klienci. Ankieterzy pozytywnie ocenili ogólny
poziom wizyty, przygotowanie pracowników, kulturę osobistą i profesjonalizm. Narzekali natomiast
na brak wystarczającej liczby miejsc siedzących
w placówce, konieczność czekania w kolejce na
stojąco i niewystarczające informacje na temat
bankowości mobilnej.
Badania Złoty Bankier potwierdzają natomiast mocną pozycję Millennium w bankowości elektronicznej. Konsekwentne inwestycje, zmiany, poprawki
w systemie internetowym i aplikacji mobilnej
przynoszą efekty. Pod względem ergonomii bank
zajął drugą lokatę na rynku (63,5 proc.), ustępując
jedynie PKO Bankowi Polskiemu.

Bardzo mi się podobało, że po moim wejściu do banku
zauważyła mnie pani, która zajmowała się witaniem
klientów i informowaniem ich o czasie oczekiwania.
Wiedziałam dokładnie, ile mam czekać na obsługę,
i czułam, że ktoś się mną interesuje.
Bardzo ładny wystrój. Placówka przestronna,
sprawiająca wrażenie ekskluzywnej, pracownik bardzo
elegancki i profesjonalny.
Bardzo dobre warunki do obsługi klientów, możliwość
zachowania poufnego charakteru rozmowy, możliwość
obsługi osób niepełnosprawnych.

W pamięci pozostanie mi to, że obsługa w tym banku
jest sprawna i szybka, a doradcy konkretni i rzeczowi.
Miłym zaskoczeniem było pojawienie się na koniec
rozmowy dyrektor oddziału, która podziękowała mi
w imieniu banku i zachęciła do dalszych kontaktów.
W tym momencie poczułem, że spotkało mnie coś
wykraczającego poza horyzont moich oczekiwań.
Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Czułam
się ważnym i potrzebnym klientem. Wszystko zostało
przedstawione w sposób jasny i ustrukturyzowany.
Znakomita obsługa oraz czysta placówka.
Dostałem bardzo dobre wiadomości na temat konta
w Banku Millennium.

Pracownik powinien posiadać w gabinecie
skompletowane teczki z podstawowymi materiałami
dla klientów (pracownik przed rozpoczęciem obsługi
kompletował materiały, przez co czas oczekiwania
się wydłużył).
W placówce znajduje się ekspres do kawy oraz
dystrybutor z wodą — warto, aby pracownicy
proponowali klientom możliwość skorzystania z nich.
Brak możliwości rozmowy z pracownikiem, mimo
że kilka osób było przy swoich stanowiskach.

Trochę zlekceważenie problemu z uruchomieniem
aplikacji mobilnej, doradczyni musiała przerywać
i odpowiadać na pytania innego pracownika.
Zabrakło bardziej szczegółowego opisu działania
bankowości mobilnej.
Obsługa na stojąco i wrażenie, że wszyscy czekają
do kasy.
W placówce brak poczekalni (poza 2-3 miejscami
siedzącymi w miejscu, z którego nie widać stanowisk
obsługi). Rozmowa zajęła zbyt dużo czasu.

Bank odważnie wyznacza trendy, choć te innowacje
stanowią czasem wyzwanie pod względem
użyteczności. Jednak miejsce na podium zdobyte.

Bardzo dobre oceny, zarówno desktopu, jak i aplikacji,
dały Bankowi Millennium drugie miejsce w badaniu
użyteczności.

rzez lata stopniowo piął się w rankingu
banków z najlepszym serwisem. Pościg
za czołówką zaczął w 2012 r. z piątej lokaty. Dwa lata temu był już na podium na miejscu
trzecim, które utrzymał w 2015 r. W tegorocznej
edycji badań jakościowych ING Bank Śląski rozbił
Złoty Bank i został bezdyskusyjnym liderem rankingu, zdobywając 75 proc. pozytywnych wskazań.
Zwycięzca był bezkonkurencyjny w dwóch z czterech kanałów kontaktu z klientami, szczególnie
wysoko zawieszając poprzeczkę w kategorii jakość
serwisu w kanałach zdalnych (call center, czat, itp.).
Z 72,2 proc. zdobytych punktów pozwolił większości konkurentów na utrzymanie co najwyżej kontaktu wzrokowego. Bardzo mocną stroną Śląskiego
jest obsada sieci placówek, charakteryzująca się największymi na rynku umiejętnościami nawiązania
relacji z klientem, rozpoznanie potrzeb i prezentacja oferty. Bank Śląski zebrał bardzo dużo pozytywnych, czasem entuzjastycznych opinii wśród
tajemniczych klientów. Trudno znaleźć negatywne
wypowiedzi (choć zdarzają się i takie). Doradcy ING
dali się o włos wyprzedzić kolegom z Millennium
w skutecznym sfinalizowaniu spotkania z klientem,
prowadzącym do sprzedaży produktu (81,4 proc.
vs 82,1 proc.).
Zaskakująco słabo wypada natomiast ocena ergonomii serwisu internetowego i aplikacji mobilnej
Banku Śląskiego, w której otrzymał tylko 53,6 proc.
pozytywnych wskazań, co daje mu dopiero siódme
miejsce w tej kategorii.

J

Plusy
Obsługa na najwyższym poziomie, rewelacja.
Wizyta była poukładana, pracownica zwracała uwagę
na kolejność prezentacji, wykazując się przy tym
profesjonalną wiedzą. Pracownica opowiadała
o kontach w sposób tak obrazowy i sugestywny,
że wzbudziła moje zainteresowanie.
Pracownik wzorowy, poświęcił odpowiednią ilość
czasu, cały czas mówił, nie było ciszy z jego strony.
Placówka schludna, pracownik elegancko ubrany,
uśmiechnięty, z dużą wiedzą.
Audyt nie zmienił mojego zdania o obsłudze w ING,
ale efektu „wow” nie było.

Minusy
Czas prezentacji produktu oraz całej procedury
jest bardzo długi, forma logowania się do banku
nie jest zachęcająca.
Brak miejsc siedzących dla czekających klientów.

Ocena ergonomii
Słaba ocena użyteczności aplikacji została
zrekompensowana wysokimi notami dla interfejsu
bankowości internetowej.
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III MIEJSCE

IV MIEJSCE

V MIEJSCE

Raiffeisen Polbank

eurobank

Getin

M

owoli, ale konsekwentnie, pnie się do góry
w rankingu jakości obsługi klienta. Przed
dwoma laty zajmował 8. pozycję, a w ubiegłorocznym rankingu miał 7. lokatę. W tym roku
znalazł się tuż za podium uzyskując 67,4 proc.
wskazań w rankingu ogólnym. Rozpoczęta przed
kilkoma laty metamorfoza z banku consumer finance w kierunku banku z pełną ofertą produktową
zaczyna przynosić widoczne efekty. eurobank
reprezentuje równy poziom serwisu we wszystkich
kanałach kontaktu z klientem: od obsługi w oddziale, przez call center, na bankowości elektronicznej
kończąc, w żadnej nie odstając zdecydowanie od
rynku „in minus”. I choć w niektórych kategoriach, jak skuteczność w doprowadzeniu spotkania
z klientem do podpisania umowy, traci do konkurentów (7. miejsce), to w generalnym rankingu oraz
w kategorii „Informacja” zajmuje pewną czwartą
lokatę. Opinie ankieterów wskazują jednak, że
bank ma jeszcze lekcje do odrobienia, jeśli chodzi
o organizację pracy w oddziałach. Tajemniczy
klienci narzekają na niezrozumiały system kolejkowy w placówkach i krzątających się „bez celu”
pracowników.

P

T

Pełny profesjonalizm. Żadnych zbędnych rozmów
— konkret. Po wyjaśnieniach pracownika nie miałem
żadnych pytań ani wątpliwości związanych z kontem.
Doradcy banku interesują się każdym wchodzącym
klientem. Miła była propozycja czegoś do picia oraz
obsługa fachowa i profesjonalna.
Jestem pozytywnie zaskoczony obsługą i sposobem
przedstawienia oferty. Pracownik znał ofertę banku,
był aktywny, ale nie natarczywy.

Placówka przyjemnie urządzona, przyjazna dla klienta
(woda, kawa, widno, czysto). Obsługa szybka, uprzejma,
konkretna.
Pracownica była dynamiczna, sprawna i ofertę banku
miała w małym palcu.
Kulturalny pracownik znający ofertę banku.
Miła i sympatyczna atmosfera.

Doradca nie posiadał wystarczającej wiedzy
o prezentowanych produktach. Znałem ofertę banku
przed wizytą w placówce i okazało się, że doradca
w kilku kwestiach mijał się z prawdą.
Osoby oczekujące mogą słyszeć rozmowę z doradcą.
Niewygodne stanowiska do obsługi w placówce
(wysokie biurka z hokerami).

Bałagan dotyczący kolejki. System numerków nie
współgra z pracownikami.
Doradca nie posiłkował się materiałami dodatkowymi
podczas opowiadania o ofercie, nie wspomniał nic
o aplikacji mobilnej, nie prezentował tabel opłat
i prowizji. Podczas rozmowy witał wchodzących
klientów, co powodowało brak koncentracji
na rozmowie.
Trudność z aktywowaniem bankowości mobilnej
— był dostępny internet, telefon działa w systemie
Android, a mimo to są trudności.
Słabe warunki do rozmowy pod względem dyskrecji.

Interfejs desktopowy wypadł w naszym badaniu
najlepiej, niestety aplikacja została oceniona
znacznie niżej.

Desktop i aplikacja bardzo spójne, oszczędne, trochę
łatwych do naprawienia błędów użytecznościowych.

iejsce na podium może nieco zaskakiwać, ponieważ w obiegowej opinii raczej
nie jest to bank, który jednym tchem
wymienia się w gronie rynkowych liderów. Badania
jakościowe z poprzednich lat pokazują jednak, że
nie jest ono przypadkowe. Przed rokiem Raiffeisen
był piąty w rankingu. A jeszcze dwa lata temu nie
można było się go doszukać w pierwszej dziesiątce.
Imponujący skok do czołówki bank zawdzięcza
pracownikom, których kulturę osobistą, bardzo
dobrą atmosferę rozmowy, profesjonalizm podkreśla wielu tajemniczych klientów. Podoba im się też
prezentacja oferty na tabletach. Załogi oddziałów
z oceną 72,9 proc. pod względem umiejętności
nawiązania relacji z klientem ustępują nieznacznie
tylko kolegom z ING i Millennium. Gorzej jest z finalizacją spotkania. Tu lokują się dopiero na miejscu
siódmym. Tajemniczy klienci zwracają uwagę na
niezłą analizę potrzeb, ale Raiffeisenowi trochę
jeszcze brakuje do ideału. Bank mógłby podciągnąć
jakość call center (10. miejsce, 56,1 proc.), a zupełnie do wymiany jest słabe ogniwo, czyli system informatyczny (8. miejsce pod względem ergonomii).

rzy lata temu bank Leszka Czarneckiego był
synonimem słabej jakości obsługi i znajdował
się blisko końca rankingu. Potem wykonał
potężny skok i w 2014 r. zajął drugie miejsce.
Ludzie Getinu mówili wtedy, że cała sztuka
polega na tym, żeby nie tyle poprawić jakość,
ile wysoki poziom utrzymać. Udało się częściowo.
W 2015 r. bank był czwarty. W tym roku piąty.
Jakość serwisu rozkłada się dość nierównomiernie
w poszczególnych kanałach kontaktu z klientem.
Getin nadal ma doskonałe kompetencje sprzedażowe. Przedstawienie oferty, dopasowanie, spisanie
umowy to mocna strona banku. W tej kategorii
razem z Handlowym jest na trzecim miejscu.
Dopracowania wymaga umiejętność wysłuchania
klienta, analiza potrzeb, przedstawienia oferty
i przekonania rozmówcy do wybranego produktu.
Tu Getin jest szósty. Jeśli chce się piąć w rankingu,
koniecznie musi przepracować sposób działania
call center, bo 15. lokata w tej kategorii jest nie do
przyjęcia w banku z ambicjami.
Na uznanie zasługuje piąta lokata w kategorii ergonomia bankowości internetowej i mobilnej, gdzie
poklask zyskała spójność systemów (55,6 proc.).
Tajemniczy klienci podkreślali życzliwe podejście
i zaangażowanie pracowników. W ich wypowiedziach powtarzało się także spostrzeżenie dotyczące szybkości obsługi — rozmowy były od razu
kierowane na odpowiedni tor. Dla niektórych
jednak zaskoczeniem okazał się automatyczny
system obsługi kolejek.

Plusy
Miła obsługa, brak kolejki, prezentacja oferty
na tablecie.
Gdy weszłam do banku, dwa stanowiska obok siebie
były puste. Natychmiast obie panie zerwały się ze
swoich miejsc, powitały mnie i zaprosiły do stołu.
Podobał mi się elektroniczny sposób prezentowania
informacji oraz etap rozpoznawania potrzeb
— pracownik polecił zaznaczyć w aplikacji ważne dla
mnie rzeczy. Myślę, że to wyjątkowy sposób rozmowy
o produktach bankowych.
Przesympatyczny, cierpliwy i profesjonalny
doradca, uzyskałam od niego wszystkie interesujące
mnie informacje.

Minusy
Doradca wyraźnie się spieszył i nie był zainteresowany
pozyskaniem klienta.
Pracownik nie zadawał pytań, które były potrzebne
do rozpoznania moich potrzeb, przedstawienie jedynie
oprocentowania lokaty i skupienie się na 12 miesiącach
bez rozpoznania moich potrzeb było niekompetentne.
Pani, która mnie obsługiwała, moim zdaniem za dużo
rozmawia z klientami na tematy niezwiązane z obsługą,
a klienci czekają.
Pracownik nie przykładał się zbytnio do swojej pracy,
prezentowanie oferty było pobieżne i nie wyczerpało
innych możliwości sprzedaży.

Ocena ergonomii
Serwis niezły pod względem funkcjonalnym, chociaż
wykorzystuje przebrzmiałą technologię. Aplikacja
znacznie lepsza.

V

VI
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ZŁOTY BANKIER
VI MIEJSCE

VII MIEJSCE

Bank Zachodni WBK Citi Handlowy

PKO Bank Polski

T

rzed rokiem piąty, w rankingu Złoty Bankier
spadł o dwa oczka, co jak na bank specjalistyczny, niszowy, jest przyzwoitym miejscem. Citi zdecydowanie wyróżnia się siecią nowoczesnych placówek, na co często zwracają uwagę
tajemniczy klienci. Jest to jednak broń obosieczna,
bo kiedy jedni chwalą nowoczesny wystrój, inni
czują się zagubieni na „open space”, na dodatek
pozostawieni bez opieki przez obsługę. Generalna
ocena pracowników jest mocno niejednoznaczna.
Pod względem umiejętnego zamknięcia procesu
sprzedażowego doradcy Citi należą do rynkowej
ekstraklasy. Z 78,7 proc. zdobytych punktów ex
aequo z ludźmi z Getinu trzymają mocne trzecie
miejsce. Zbywa im natomiast, i to bardzo, na umiejętnościach sprzedażowych, kiedy przed sobą mają
klienta, który dopiero szuka oferty i nie deklaruje
na starcie rozmowy, że chciałby założyć konto.
Świadczy o tym dopiero 10. lokata w tej kategorii.
Słabo wypada też call center, co jak na instytucję,
która każe sobie płacić za bankowość telefoniczną, nie jest informacją dobrą. Dziesiąte miejsce to
zdecydowanie poniżej poziomu Citi. Tylko słowo
porażka oddaje natomiast wynik badań ergonomii
internetu i mobile, który lokuje bank aż na 13. miejscu. Aplikacja i serwis internetowy, skopiowany od
amerykańskiej matki, wymaga jeszcze przemyślenia.

P

N

Pracownik bardzo aktywny, starał się dobrze doradzić,
proponował różne produkty, mówił o korzyściach
dla mnie.
Pani, która przedstawiała mi ofertę, była bardzo
dobrze przygotowana, sprawiała bardzo miłe wrażenie.
Wnętrze salonu wygląda bardzo nowocześnie. Obsługa i
miejsce w wysokim standardzie.
Oddzielone stanowiska obsługi od siebie, co daje
możliwość większego komfortu i dyskrecji obsługi.

Doradczyni bardzo miła, placówka nieduża, klimat
raczej rodzinny niż formalny.
Placówka bardzo nowoczesna, czysta, zapewniająca
komfort spędzenia w niej czasu (wygodne siedzenia,
kanapy).
Obsługa banku łącznie z kierownikiem oddziału
starała się pomagać innej klientce (starsza osoba, która
miała problemy z logowaniem do bankowości internetowej).

Długi czas oczekiwania w kolejce, ok. 15 min. Podczas
mojej obecności widziałam czterech pracowników
chodzących sobie po oddziale, wchodzących na
zaplecze, poza tym przyszedł pan z kanapkami z firmy
zewnętrznej i pracownicy kupowali u niego jedzenie.
Placówka jest bardzo duża, byli wolni pracownicy,
a ja na rozmowę musiałam czekać aż 12 minut.
Pomieszczenie znajduje się blisko hali sprzedażowej,
w galerii jest okropny szum, nie ma takiego spokoju,
żeby porozmawiać na spokojnie, trudno usłyszeć kogoś,
kto stoi na przeciwko.

Przeniosłem się wehikułem czasu w czysty PRL
— przaśnie, niespiesznie.
Doradca, wykonując czynności na komputerze, nie
rozmawiał z klientem, panowała tzw. niezręczna cisza.
Brak poufności rozmowy, klienci w kolejce słyszą cały
jej przebieg. Placówka mała, robiła się duża kolejka.
To była jedna z najgorszych moich wizyt w banku.
Podczas rozmowy z doradczynią przeszkadzali nam pracownicy oddziału oraz serwis techniczny. Przy stanowisku doradczyni znajdował się przycisk, który uruchamiał
syrenę alarmową wzywającą dyrektorkę oddziału, która
akceptowała transakcje — doradczynie ze stanowisk
obok ciągle podchodziły i prosiły o włączenie syreny.

o jeden z tych banków, który przykłada
ogromną wagę do poprawy jakości serwisu,
mocno inwestuje w podnoszenie kompetencji i badania i analizę informacji uzyskanych od
klientów. Praca przynosi efekty. W 2015 r. znalazł
się na odległej, 15. pozycji, podobnie jak w 2014 r.
W najnowszym zestawieniu wspiął się już
na 6. lokatę. Tyle ogólny ranking, natomiast
w kategorii „finalizacja” spotkania pracownicy
banku zajęli mocne 5. miejsce. Szkolenia, jak
widać przekładają się na jakość. Nieco gorzej jest
z nawiązywaniem kontaktu z klientem, wysłuchiwaniem i rozpoznawaniem potrzeb. W jakimś stopniu
może to być pochodną słabej ergonomii oddziałów
banku. Tajemniczy klienci zwracali uwagę na estetykę i czystość placówek BZ WBK oraz na poziom
kultury pracowników. Negatywne spostrzeżenia
dotyczyły przede wszystkim organizacji przestrzeni
i obsługi kolejki oraz powierzchownego niekiedy
podejścia do prezentacji oferty.
Jeśli chodzi natomiast o ergonomię systemów
elektronicznych, to BZ WBK wypadł w tej kategorii
całkiem nieźle. Aplikacja mobilna i serwis internetowy stoją na wysokim poziomie i wyróżniają się
użytecznością, dając bankowi 6. miejsce w rankingu (53,7 proc.).

VIII MIEJSCE

ajwiększy w kraju detalista w badaniu
satysfakcji poziomu obsługi uplasował się
pośrodku rankingu, zdobywając 59 proc.
wskazań na 100 możliwych. Zachował tym samym
lokatę, jaką zajmował przed rokiem. Jak na potężny, uniwersalny bank z wielką i różnorodną siecią
nie jest to złe miejsce, ale godzi się przypomnieć,
że trzy lata temu PKO BP zajął 3. lokatę. W tegorocznym rankingu też znalazł się na podium, i to
na samym szczycie w kategorii ergonomia kanałów
elektronicznych. Tu bank deklasuje konkurencję.
Z 71,9 proc. zdobytych punktów najpierw jest PKO
BP i długo, długo nic. Drugie miejsce zajął Bank
Millennium, ale lider wyprzedził go aż o 8,4 pkt.
proc. Tyle, jeśli chodzi o słodkości. Dalej jest sporo
dziegciu. Tajemniczy klienci co prawda pozytywnie
ocenili uprzejmość pracowników, profesjonalne podejście do klienta i sam wystrój placówek.
Narzekali jednak na to, że pracownicy zajmują się
często rozmową między sobą, a nie samym klientem. Uciążliwa była też konieczność dyktowania na
głos informacji osobistych. PKO BP z jednej strony
mocny technologicznie, z drugiej trąci miejscami
PRL-em. I nie chodzi tylko o placówki, ale jakość,
szybkość obsługi. Umiejętność nawiązania kontaktu
z klientem daje pracownikom banku przyzwoite
8. miejsce, ale jeśli chodzi o finalizację to robi się
już dość dramatycznie, gdyż 51,8 proc. pozytywnych wypowiedzi lokuje go na 12. miejscu. Niedosyt
pozostaje po weryfikacji nagradzanego wielokrotnie
call center PKO BP. W badaniu jakościowym
Złoty Bankier zajmuje ono dopiero 8. miejsce.

Plusy
Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie sposób podawania
danych wrażliwych. Odbywało się to na kartce.
Pracownik wykazał się zrozumieniem i dociekliwością,
ale robił to z kulturą i naturalnie, bez narzucania się.
Mówił rzeczowo, zrozumiale i z pełną kulturą dla klienta.
Placówka robi bardzo dobre wrażenie, dobrze
zorganizowanej, przyjaznej klientowi, czystej,
nowoczesnej i dobrze obsługiwanej.

Minusy
Pracownik opowiadał o wszystkim tak szczegółowo,
że w pewnym momencie pogubiłam się w tych
informacjach, było ich po prostu za dużo, więc wyszłam
z poczuciem, że nic nie wiem.
Podczas obsługi przy sąsiednim stanowisku maszyna
do liczenia pieniędzy strasznie zagłuszała rozmowę.
Brak możliwości zainstalowania na moim telefonie
aplikacji mobilnej, pracownica próbowała to zrobić, ale
po kilku nieudanych próbach poprosiła o pomoc kolegę,
któremu też się nie udało. Pan dzwonił na infolinię
i okazało się, że nie na każdym urządzeniu można
zainstalować najnowszą wersję aplikacji mobilnej
tego banku.

Ocena ergonomii
Pod względem funkcjonalnym zarówno desktop, jak
i aplikacja na bardzo wysokim poziomie, użyteczność
czasem zawodzi, ale raczej w drobiazgach.

Powinno być lepiej. Zdarzały się poważne błędy
użytecznościowe i w internecie, i w aplikacji mobilnej.

Najlepsza aplikacja, świetnie oceniony serwis.
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IX MIEJSCE

X MIEJSCE

XI MIEJSCE

Bank Pekao

Bank BPH

Alior Bank

P

ałodze należą się słowa uznania za utrzymanie wysokiego morale i poprawę poziomu
serwisu w stresującym okresie trwającej
przeszło rok sprzedaży banku. BPH schodzi ze sceny z 10. lokatą w rankingu jakości obsługi klienta.
To awans z miejsca 14. przed rokiem. Analiza relacji
tajemniczych klientów po wizytach w oddziałach
banku wskazuje na pewne rozprzężenie wśród
pracowników, choć z drugiej strony nierzadkie są
wypowiedzi podkreślające duże przywiązanie doradców do banku. Podobnie jak konkurenci, mają
oni problem z nawiązaniem kontaktu z klientem
i poprowadzeniem rozmowy sprzedażowej, ale
w ich przypadku podejście do interesanta jest zdecydowanie poniżej średniej. W tej kategorii BPH,
który reklamuje się jako bank przyjazny, grający
fair, zajmuje odległe 13. miejsce. Wygląda na to,
że w jakimś stopniu jest to efekt braku inwestycji
w sieć placówek, gdyż aranżacja przestrzeni jest
często niedopasowana do właściwego przyjęcia
klienta i odbija się na jakości obsługi. Kiedy wreszcie petentowi uda się nawiązać kontakt z doradcą
to okazuje się, że załoga całkiem sprawnie potrafi
go obsłużyć. Prezentacja oferty, dobór produktów
daje pracownikom BPH miejsce w środku stawki.
Podobnie jak w Pekao, bardzo mocną stroną banku
jest profesjonalna obsługa w kanałach zdalnych.
Call center należy do ścisłej czołówki, zajmując
miejsce 4. Niejednoznaczna jest ocena bankowości
elektronicznej, co znowu wynika z niedoinwestowania serwisu internetowego. 10. miejsce w kategorii ergonomia nie oddaje w pełni zalet dobrej
aplikacji mobilnej banku.

Z

H

Pracownik niezwykle wyważony. Typ bankowca. Brak
natomiast nastawienia na sprzedaż, ale to może się
podobać klientom. Podobało mi się to, że dostałem szachy jako upominek w związku z tym, że czas otwierania
rachunku się przedłużył.
Pani bardzo zżyta z firmą, bardzo pozytywnie wypowiadająca się o banku. Widać, że ma dużą wiedzę.
Podobało mi się, że pracownik banku przedstawił
w skrócie ofertę niezwiązaną z moimi potrzebami
w celu zachęcenia mnie do polecenia ich banku
np. rodzinie.

Bardzo jasno i profesjonalnie została mi przedstawiona oferta usług dopasowana do moich potrzeb.
Doradca był zorientowany i profesjonalny, szybko
i sprawnie oraz bardzo przejrzyście na początku wizyty
przedstawił mi dwie oferty.
Ogólnie profesjonalna i miła obsługa. Jestem zadowolona z wizyty.
Bardzo dobra wizyta. Miałem poczucie, że doradca
może poświęcić mi tyle czasu, ile będę potrzebował.
Pracownik był otwarty na pytania i chciał dokładnie
wytłumaczyć mi umowę dotyczącą konta.

Okrojona prezentacja konta osobistego. Doradca
swoim stosunkiem do nowego klienta nie wzbudził
mojego zaufania.
Niezrozumiała konieczność wylegitymowania się
dowodem osobistym w celu poznania oferty. Nie akceptuje takich zwyczajów.
Pracownik niewiele wiedział na temat aplikacji mobilnej o instalacji i logowaniu opowiedziała mi inna osoba.
Myślę, że w dzisiejszych czasach pracownik powinien
posiadać wiedzę na ten temat.

Stanowisko znajdowało się naprzeciw drzwi. Miałem
wrażenie, że winienem odmówić paciorek, a zaraz
po nim pracownik wykopie mnie z placówki. Czułem
się niechcianym przeszkadzaczem. Bez względu na
poprawność realizowania kolejnych etapów obsługi
miałem wrażenie, że pracownik nie angażuje się w nią
i nie zależy mu na satysfakcji klienta.
Prywatne rozmowy przez telefon przy kliencie, wręcz
kłótnie, brak profesjonalizmu.
Bardzo dużo dokumentów do przeczytania — gdybym
chciała czytać dokładnie wszystkie umowy, to potrzebuję
około godziny, dokumenty są zawiłe i mało przejrzyste.

Słaby interfejs bankowości internetowej, aplikacja
przemyślana i użyteczna.

Interfejs desktopowy surowy, ale funkcjonalny.
Aplikacja bez rewelacji, choć oceniona wysoko.

rzez pierwsze lata publikacji rankingów
jakości serwisu wydawało się, że drugi
pod względem wielkości bank w kraju albo
z pewną nonszalancją podchodzi do wyników, albo
kontentuje go odległe miejsce w drugiej dziesiątce.
W 2013 r. zajmował 16. pozycję, rok później — 14.,
a w 2015 r. — 12. Najnowsza edycja rankingu pokazuje powolny, ale systematyczny ruch w górę w zestawieniu jakościowym. Obecne 9. miejsce obrazuje
dystans jaki bank pokonał w ostatnich latach. Do
zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. Zacznijmy jednak od pozytywów. Benchmarkiem dla Pekao powinien być serwis w kanałach zdalnych, który zalicza
się do najlepszych na rynku. Pekao przegrał tu tylko
z ING Bankiem Śląskim i Credit Agricole. Nieźle jest
też z finalizacją rozmowy w oddziale, bo 62,2 proc.
zdobytych punktów daje mu miejsce w środku
stawki. Słabo siły sprzedażowe w sieci wypadają
na etapie poprzedzającym finał, czyli kiedy trzeba
poznać się z klientem. 11. miejsce w tej kategorii to
raczej nie jest powód do dumy. Tajemniczy klienci
zwracali uwagę na kolejki w oddziałach i problemy
z rozplanowaniem przestrzeni. Pojawiły się także
negatywne oceny dotyczące kultury osobistej pracowników. W wielu przypadkach podkreślano jednak profesjonalizm i przyjazne nastawienie obsługi
oraz sprawność w przekazywaniu informacji.
Stosunkowo kiepsko zaprezentowała się bankowość internetowa i mobilna, ponieważ 12. pozycja
pod względem ergonomii to zdecydowanie poniżej
możliwości banku. Systemy Pekao są dość skomplikowane, a użytkownicy gubią się w gąszczu funkcji.

asło „Wyższa kultura bankowości” nie
przekłada się na wysokie noty od tajemniczych klientów. Niegdysiejszy lider
rozmaitych rankingów od dłuższego czasu okupuje
miejsce w połowie stawki.
W najnowszej edycji rankingu jakości Alior Bank nie
obronił ubiegłorocznej pozycji i spadł o jedno oczko
na miejsce 11. W żadnym z ocenianych parametrów — od procesu finalizacji i aktywacji produktów
przez ergonomię po ocenę obsługi przez pracowników w placówkach i call center — nie wyróżnił się
niczym wyjątkowym na tle rynku. Z drugiej strony
nie odstaje też w żadnej kategorii od konkurentów.
Jak na bank z aspiracjami miano rynkowego średniaka nie jest chyba szczytem ambicji. Z „dawnego”
Aliora z melonikiem utrzymał się urok nowocześnie
zaaranżowanych oddziałów, które wciąż podobają
się klientom. Z serwisu, jaki bank oferował kilka lat
temu, zostało dużo mniej. Tajemniczy klienci docenili szybką, miłą i profesjonalną obsługę w placówkach, ale nie wykraczała ona poza ogólnie przyjęty
standard. Owa szybkość w niektórych przypadkach
została źle odebrana — klienci odnieśli wrażenie, że
pracownikom się śpieszy i chcą się ich po prostu
pozbyć. Nie zachwalali rachunków, których mają
na półce niezły zestaw, ani nie próbowali sprzedać
jakiegokolwiek innego produktu.

Plusy
Byłem pozytywnie zaskoczony wizytą w oddziale.
Po tym banku spodziewałem się słabej obsługi, a tu
proszę, obsługa na 5. Po rozpoczęciu rozmowy nawet
rozglądałem się po placówce sprawdzając, czy aby na
pewno to Pekao?
Wiedza pracownika oraz sposób, w jaki przedstawiał
ofertę, sprawił, że bardziej zaufałam bankowi.
Zaangażowanie doradcy, propozycja sprzedaży
dodatkowych produktów — zachwalanie oferty banku
ze wskazaniem jej praktycznych pozytywnych zastosowań, np. bankowość mobilna — płatności telefonem
w przypadku braku karty.

Minusy
Bardzo pobieżne, wręcz śladowe zbadanie potrzeb,
taka sama też prezentacja oferty, rutynowa obsługa.
W placówce znajdowało się bardzo dużo klientów,
panował ogólny gwar i w pewnych momentach ciężko
było usłyszeć to, co mówi doradca.
W placówce brak poczekalni (poza 2-3 fotelami
w miejscu, z którego nie widać stanowisk obsługi).

Ocena ergonomii
Bankowość internetowa i mobilna wymagają
znacznego uproszczenia interfejsu. Użytkownicy gubią
się i nie wiedzą, co robić.

VII
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ZŁOTY BANKIER
XII MIEJSCE

XIII MIEJSCE

XIV MIEJSCE

Deutsche Bank

BOŚ Bank

Credit Agricole

P

ykres obrazujący miejsca banku
w rankingu jakości w ostatnich latach
przypomina encefalogram pacjenta
z palpitacjami serca. W 2013 r. BOŚ jest 6.. Rok
później — ostatni. W 2015 r. podnosi się z upadku
i zajmuje 11. miejsce. W najnowszej edycji rankingu
spada na lokatę 13. Lektura sprawozdań składanych
przez tajemniczych klientów w oddziałach banku
wskazuje, że winę za taki stan rzeczy w jakimś stopniu ponosi stan placówek BOŚ, które często są przestarzałe, co odbija się na jakości serwisu. Jak ujął to
dość oględnie jeden z ankieterów: „Bank nie należy
do najnowocześniejszych na tle konkurencji”.
Jak się wydaje, brak odpowiedniej infrastruktury
przekłada się na bardzo niską ocenę umiejętności
w zakresie nawiązania relacji z klientem, w której
to kategorii BOŚ zajął dopiero 15. miejsce. I tu paradoks, ponieważ kiedy przychodzi do „zamknięcia
transakcji”, czyli przedstawienia oferty i finalizacji
rozmowy, pracownicy banku prezentują wysoki
poziom profesjonalizmu, o czym świadczy
8. miejsce w tej kategorii. Z drugiej strony, jak kotwica ciągnie BOŚ w dół jakość obsługi zdalnej.
Tu znowu spada na 13. miejsce. Średnio udana
okazuje się też ostatnia modernizacja systemu
transakcyjnego i bankowość mobilna. W zakresie
ergonomii bank zyskał 11. notę na 18 ocenianych.

W

M

Pracownicy wzbudzali moje zaufanie, czułam się bardzo dobrze. Po zakończeniu rozmowy warunki oferty
były tak korzystne, że miałam ochotę z niej skorzystać.
Pracownik szczerze przyznał, że lepiej jeśli skonsultuje
się z osobą bardziej kompetentną w celu dobrania dla
mnie oferty. Wolę takie podejście niż doradcę klienta
udającego doradcę inwestycyjnego.
Placówka na zewnątrz prezentuje się bardzo okazale.
Jest zadbana i czysta. Rozmowy o produkcie były bardzo
konkretne i interesujące, a sposób ich przedstawienia profesjonalny.

W czasie kiedy pracownik poszedł skserować dowód,
przyszła pani dyrektor, wręczyła mi upominek i raz jeszcze opowiedziała o dodatkowych formach inwestowania i oszczędzania. Wizyta krótka, konkretna, na bardzo
wysokim poziomie.
Pracownik był miły i zaangażowany, spontanicznie
zaproponował zalogowanie się do bankowości elektronicznej i przeszedł ze mną przez ten proces.
W placówce banku bardzo podobało mi się to,
że każdy z pracowników miał stanowisko w osobnym
pomieszczeniu, dzięki temu masz pewność, że poufnych
informacji nie usłyszą osoby niepowołane.

Fatalne warunki lokalowe, długi czas oczekiwania
na obsługę.
Stanowiska w placówce przedzielone są boksami,
jest to stare i nienowoczesne.
Lekceważące podejście do mnie jako do klienta,
kiedy poinformowałam pracownika o tym, że czasem
brakuje mi pieniędzy. Zaśmiał się z tego. Mówił głównie
o karcie kredytowej. Nie rozumiał, co do niego mówię.

Po krótkim powitaniu nastąpiła pseudoanaliza potrzeb. Pracownik bez żadnego wstępu, zagajenia zadał
mi jedno pytanie — o wysokość wpływów na konto.
I nastąpiła prezentacja produktu, ale ukierunkowana
na takie z niego korzystanie, żeby nie było opłat.
Całość trwała kilka minut. Pracownik kłamał, mówiąc,
że mają aplikację mobilną.
Nie podobało mi się stwierdzenie pracownika „ja i tak
będę do pana dzwonić i proponować” bez pytania mnie
w jakimkolwiek momencie o zgody marketingowe. Nie
podobało mi się, że tuż po dostaniu umowy padło pytanie „mogę akceptować w systemie”, zanim zdążyłem
dokładnie zapoznać się z umową.

Nie jest najlepiej. Oceny interfejsu internetowego
i mobilnego niskie.

Mało użyteczny serwis, niestety (oceniano tylko
desktop).

atrząc na pozycję banku w historycznych
rankingach wygląda, jakby przemieszczał się
metodą, dwa kroki do przodu jeden w tył.
Trzy lata temu był 14., rok później awansował na
6. lokatę, żeby później spaść na 16. W najnowszej
edycji jest 12. Mocno niejednoznaczna jest ocena
poziomu serwisu w DB. Jako bank raczej specjalistyczny, nastawiony na klienta zamożniejszego,
z wyższej „półki” niż tajemniczy klient, co do
zasady może wypadać gorzej niż banki uniwersalne, z ofertą dostosowaną do oczekiwań naszych
audytorów. W podobnej sytuacji jest Citi Handlowy,
a miejsce w rankingu ma znacznie lepsze. Jak się
wydaje, główny problem Deutsche polega na dość
słabej ofercie rachunków osobistych. Klient może
otworzyć w domu konto DB net, tańsze, a w oddziale tylko DB Open. Doradcy, co trzeba zapisać im
na plus, sugerowali założenie tańszego rachunku
i odprawiali interesanta do domu. Stąd być może
poczucie odrzucenia wśród audytorów, braku
zainteresowania ich potrzebami. W konsekwencji
w kategorii finalizacja rozmowy gorszą notę od DB
mają tylko dwa banki. To dość niemiła niespodzianka, bo pierwszy kontakt z doradcą jest niezły. Pod
względem rozpoznania oczekiwań interesanta bank
lokuje się w połowie stawki, a ankieterzy podkreślają profesjonalizm pracowników i chwalą nowoczesne, przestronne oddziały. Piętą Achillesową
banku są kanały zdalne. Widać tu brak inwestycji
w systemy informatyczne i call center. Gorzej na
rynku wypadł tylko jeden bank.

ówiąc językiem komentatorów sportowych, można stwierdzić, że Credit
Agricole prezentuje nierówną formę.
W kolejnych edycjach badania bank zmieniał znacząco pozycję. W 2014 r. wspiął się na 4. miejsce,
by rok później znaleźć się pod koniec pierwszej
dziesiątki. W najnowszej edycji przypadła mu
14. lokata. Na pochwały zasłużył zespół obsługujący
infolinię Credit Agricole, który zalicza się do ścisłej
rynkowej czołówki. Jakość obsługi w kanałach
zdalnych banku została oceniona na 70,8 proc. na
100 proc. możliwych do zdobycia i ustępuje tylko
zwycięzcy rankingu Złoty Bankier. W pozostałych
kategoriach oceny są mniej pochlebne. Tajemniczy
klienci doceniali dyskrecję obsługi w oddziałach,
w osobnych pomieszczeniach oraz szybkość działania pracowników. Jako niedostatek wymieniano
pobieżne badanie potrzeb klienta podczas wizyt
informacyjnych. Przekłada się to na ocenę serwisu
w placówkach. W podejściu do klienta, rozpoznania potrzeb, przedstawienia oferty bank zajął
14. miejsce. Oczko wyżej uplasował się w kategorii
zamknięcie procesu sprzedaży.
Szczególnie słabo wypadła ergonomia bankowości
elektronicznej (przedostatnie miejsce, 16,6 proc.),
czemu trudno się dziwić, bo w momencie badania
bank nie miał jeszcze aplikacji, a serwis internetowy
też jest przed wymianą.

Plusy
Komfortowa placówka, brak presji, poważne traktowanie pomimo niskiej kwoty do ulokowania.
Placówka duża, osobne pomieszczenie do spotkań,
doradca uśmiechnięty od początku do końca spotkania,
kilka ofert proponowanych wstępnie do wyboru,
doradca zaprosił do kontaktu i obiecał pomoc,
przekazał dwie wizytówki, prosząc o polecenie innym.
Miałam wrażenie, że zależy pracownikowi na moim
świadomym wyborze.

Minusy
Poczułam się zlekceważona. Doradca nie wykazał
najmniejszej chęci pozyskania nowego klienta.
Czekałam w pokoju 5 minut na doradcę, nikt mi nie
powiedział dlaczego.
Pracownik obsługiwał na stojąco, nie zaprosił mnie
do stanowiska, bez uśmiechu, nie pożegnał mnie, był
mało uprzejmy. Nie przedstawił mi żadnego produktu.
Pomimo prośby nie wręczył wizytówki. Odniosłem
wrażenie, że ten bank nie chce współpracować z takimi
osobami jak ja.
Pracownikowi niezbyt zależało na pozyskaniu mnie
jako klienta. Miałam wrażenie, że wynikało to z tego,
że kwota, którą chciałam zainwestować, była zbyt mała.

Ocena ergonomii
Według słów jednego z respondentów:
„spodziewałbym się czegoś więcej po Deutsche Banku”
(oceniano tylko desktop).
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BGŻ BNP Paribas

Plus Bank

Bank Pocztowy

W

okata pod koniec zestawienia jakościowego
to niestety stała miejscówka banku w rankingach. W 2014 r. był 18., a w 2015 r. zajął
pozycję 19. W tym roku wynik 35,7 proc.
zdobytych punktów dał mu miejsce 16. W poszczególnych składowych oceny bank mieścił się za
każdym razem w dolnej części tabeli. Tajemniczy
klienci wytykali obsłudze małe zainteresowanie
klientem i schematyczne podejście do badania
potrzeb. Pozytywnie oceniano szybkość obsługi
i kulturę osobistą pracowników. Na to nakładają się
negatywne opinie o standardzie placówek. I choć
wygląd oddziału nie ma wpływu na punktację,
to na samopoczucie audytorów tak.
Jeśli chodzi o jakość serwisu, bank uzyskał najsłabszą na rynku notę za zamknięcie sprzedaży,
proces otwierania konta i aktywację (39,5 proc.).
Bankowość internetowa uznana została za zbyt
skomplikowaną, a mobilna również otrzymała
najniższą ocenę spośród badanych banków.
Call center oceniono na poziomie 42,8 proc.,
co dało Plus Bankowi w obszarze obsługi zdalnej
16. pozycję.

L

każdym wyścigu jest zawodnik,
który jako ostatni dociera na metę.
W rankingu Złoty Bankier stawkę w tym
roku zamyka Bank Pocztowy. Z 34 proc. wskazań
na 100 proc. dość wyraźnie odstaje od reszty stawki. Na wyniku zaważyły dwie kategorie: obsługa
w call center oraz ergonomia. W przypadku serwisu
telefonicznego bank niewiele ma na swoją obronę.
Załoga po prostu wypada blado, gdyż z 25 proc.
ma do pokonania bardzo duży dystans do konkurentów. Jeśli chodzi o bankowość elektroniczną,
Pocztowy nie ma aplikacji mobilnej i dopiero zabiera się za budowę nowej platformy transakcyjnej,
zatem dość trudno oceniać go w tej kategorii.
Niestety nie można zrzucić całej winy na kanały
zdalne — nie popisali się też pracownicy sieci,
którzy wyprzedzili tylko zespół Plus Banku.
Tajemniczy klienci pozytywnie ocenili kulturę
osobistą pracowników i naturalność w kontakcie
z klientem. Na ocenie jakości zaważył natomiast
m.in. wygląd placówek i brak bankowości mobilnej.

Pracownik był mocno zaangażowany, by mnie dobrze
obsłużyć. Używał prostego i zrozumiałego języka.
Brak kolejki w placówce, dostępność miejsc siedzących, czyste pomieszczenie.
Podobał mi się język korzyści, choć mogło być go
więcej, jeśli moje potrzeby byłyby lepiej poznane.

Doradca bardzo kulturalny, posiadał dużą wiedzę
na temat produktów swojego banku. W placówce było
czysto i przyjemnie, czuło się miłą atmosferę.
Doradca komunikatywny, uśmiechnięty z poczuciem
humoru. Swoją osobą wzbudził miłą atmosferę
rozmowy.
Nie było kolejki, zostałem obsłużony niezwłocznie.
Doradca nie dystansował się od klienta. Bezpośrednia,
żywa i przyjacielska atmosfera.

Mojej rozmowie z doradcą przysłuchiwał się drugi
pracownik, który czasem się wtrącał, co sprawiało
wrażenie, że obsługujący mnie pracownik jest niekompetentny. Nie zbadano moich potrzeb, konto przedstawiono bardzo pobieżnie.
Wizyta trwała kwadrans, rozmowa toczyła się dzięki
mojej inicjatywie — doradczyni zachowywała się tak,
jak gdyby była zdziwiona, że w ogóle przyszedłem.
Pracownik dał mój dowód do skserowania osobie,
która nie pracuje w banku, tylko naprawiała tam ksero.

Brak aplikacji mobilnej w ofercie banku.
Umieszczenie stanowiska do obsługi bankowej
w co prawda ładnym holu poczty jest nieporozumieniem. Doradca był nieprecyzyjny przy przekazywaniu
niektórych informacji. Na kartce zapisał mi mój NIK
z czeskim błędem.
Brak rozpoznania potrzeb. Doradca przedstawił
tylko jeden rodzaj rachunku nie dając mi tym samym
możliwości wyboru. Bank Pocztowy w ogóle nie posiada
bankowości mobilnej.
Wydrukowana umowa jest mało czytelna — napisana
bardzo drobną czcionką, trudna do odczytania.

Zbyt skomplikowany interfejs w desktopowym
systemie transakcyjnym, najniżej oceniona aplikacja.

W serwisie widać ewidentnie brak zrozumienia
potrzeb użytkownika (oceniano tylko desktop).

rankingach jakości minionych lat
zarówno Bank BGŻ, jak i BNP Paribas
Bank zajmowały miejsca poza pierwszą
dziesiątką. Fuzja obu banków niewiele zmieniła.
W tegorocznym rankingu jakości połączony bank
zajmuje 3. pozycję od końca. Zebrał 45,40 proc.
pkt. na 100 możliwych. BGŻ BNP Paribas ma przed
sobie jeszcze trochę pracy i nie jest to bynajmniej
tylko połącznie systemów informatycznych.
Tajemniczy klienci nie mieli co prawda większych
zastrzeżeń do procesu obsługi, ale brakowało też
wyraźnie pozytywnych opinii. Bank w każdej kategorii wypada przeciętnie. Wyjątek stanowią kanały
elektroniczne, a właściwie jeden z dwóch, czyli mobile. Specjaliści docenili aplikację (wniesioną w wianie przez BNP), co w kategorii ergonomia pozwoliło
bankowi zająć 14. miejsce. Serwis internetowy
wymaga na pewno generalnego remontu. Podobnie
jest z siecią oddziałów, które odstają od rynkowego standardu. Dotyczy to również pracowników
banku, którzy słabo wypadają przede wszystkim
w głównej podkategorii, ważącej najwięcej w badaniu, czyli nawiązaniu relacji i przeprowadzeniu
rozmowy sprzedażowej z klientem. Noty słabsze od
BGŻ BNP Paribas zebrały tylko dwa banki.

W

Plusy
Doradca nie był nachalny, sprawiał wrażenie niezwykle sympatycznej osoby, ponadto był kompetentny
i rzeczowy.
Obsługa bardzo poprawna, w miłej atmosferze, pracownik dołożył wszelkich starań, by późniejsze korzystanie z konta przebiegało bez problemów, przekonując do
konta, podawał przykłady z życia.
Pracownik nie przeprowadził analizy potrzeb, zaprezentował konto, nie był nachalny, ale mimo to wizyta
była bardzo przyjemna. Był bardzo miły, wzbudził moje
zaufanie, rozmawiałam z nim jak z dobrym znajomym.

Minusy
Brak zainteresowania klientem, długie oczekiwanie
w kolejce, brak badania potrzeb, brak dokładnej instrukcji obsługi do bankowości internetowej i mobilnej.
Bank sprawiał wrażenie przestronnego i dużego,
dziwne było to, że po moim wejściu do placówki w tym
czasie obsługiwały tylko dwie osoby.
Przeszkadza mi to, że w banku funkcjonującym pod
jedną nazwą mówi się, że jestem w placówce exBNP i że
mam koniecznie korzystać z bankowości exBNP i mogę
otworzyć tylko konto, które jest dostępne w placówkach exBNP.

Ocena ergonomii
Wysoko oceniona aplikacja, bankowość internetowa
bardzo przeciętnie, to chyba czas na zmiany.
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Z wizytą w banku

Z setek uwag, spostrzeżeń, porad tajemniczych klientów
stworzyliśmy opis fikcyjnej wizyty w banku.
To podróż z przymrużeniem oka
Eugeniusz
Twaróg
e.twarog@pb.pl ☎ 22-333-97-01

Znane powiedzenie: „jeszcze się taki nie
narodził, co by wszystkim dogodził” idealnie opisuje złożone relacje bankowiec-klient. Lektura setek sprawozdań z tegorocznych wizyt ankieterów w 1200
oddziałach bankowych pokazuje,
z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się
doradca w placówce. Szczególnie jeśli
ma do czynienia z tajemniczym klientem, obserwatorem uważnym, dobrze
przygotowanym, obeznanym z bankowością, potrafiącym docenić jakość serwisu, ponieważ peregrynacja po wielu
oddziałach pozwala mu wyrobić sobie
zdanie, jaki powinien być poziom obsługi. To osoba ceniąca profesjonalizm,
zaangażowanie, akceptująca brak dystansu, ale nie familiarność, dopuszczająca braki w wiedzy, ale nie kłamstwa.
Żeby pokazać, z czym muszą zmierzyć
się załogi banków, proponujemy wizytę
w placówce, będącą sumą wszystkich
doświadczeń ankieterów.

Dziwne spojrzenie
Jak wiadomo, pierwsze wrażenie liczy się najbardziej. Niełatwa to sztuka. „Zaraz po wejściu poczułam się
niekomfortowo… dziwne spojrzenia
pracowników” — informuje klientka.
Potem wcale nie jest lepiej. „Pracownik
na początku rozmowy sprawiał wraże-

nie, jakbym mu przeszkadzała, i takie
wrażenie już pozostało”. To początek
wrażeń. „Pan sprawiał wrażenie osoby
wystraszonej, cały czas spoglądał na
kolegę z naprzeciwka”. Miało to swoje
przyczyny „Moim zdaniem, pracownik
nie posiadał wiedzy, aby mógłby być
sam w pracy bez wsparcia osoby doświadczonej”. I chociaż „naprawdę się
starał, by dogodzić, inną kwestią jest,
czy mu wyszło — otóż, nie wyszło”.
Niestety, „podczas rozmowy z pracownikiem banku nie czułam, że trafiłam
w profesjonalne ręce”. Niewykluczone,
że była to kwestia doboru odpowiednich słów: „Podobał mi się język korzyści, choć mogłoby go być więcej, jeśli
moje potrzeby byłyby lepiej poznane”.
Generalnie doradca powinien popracować nad językiem: „nie podobało mi
się to, że bardzo często wtrącał „yyy”,
tak jakby się zastanawiał co mówić”,
„posługiwał się zdrobnieniami typu:
pieniążki”, „użył słów potocznych
„szperała” oraz „klient dostaje po łapkach””. I wreszcie: „Nie spodobało mi
się sformułowanie „my nie doradzamy,
my informujemy” .
Najgorsze było to, że „pracownik,
który mnie obsługiwał, przyszedł
z przerwy na papierosa, ponieważ bardzo było czuć zapach papierosów, i to
strasznie nieprzyjemny. Uważam, że
jest to niedopuszczalne przy obsłudze
klientów. Ponadto pracownik miał bardzo brzydkie paznokcie”. Słabo? Przy
tym wszystkim klient czuł się „niechcianym przeszkadzaczem. Bez względu
na poprawność realizowania kolejnych

etapów obsługi miałem wrażenie, że
pracownik nie angażuje się w obsługę
i nie zależy mu na satysfakcji klienta”.
Zapomina ponadto, że bank to nie piekarnia: „lubię szybką obsługę, ale 15
minut na otwarcie konta to jednak za
mało”.

Umyć, wyczyścić karcherem
Nie najlepsza atmosfera rozmowy miała
swoje przyczyny. „Złe odczucia podczas
wizyty spowodowała na pewno placówka, czułam się, jakbym siedziała gdzieś
na dworcu, pełno ludzi, zamieszanie, to
na pewno nie było komfortowe”. Nie ma
wątpliwości, że „powinno tam wejść trochę nowoczesności”, ponieważ „już sam
wygląd wewnętrzny wywoływał u mnie
reakcje repulsywne”. Cokolwiek to znaczy, powodem takiego stanu mogło być
to, że „wystrój placówki jest zbyt jaskrawy, odpychający. Ten pomarańczowy
kolor aż gryzł” w oczy”. „Fatalny wystrój
placówki — zieleń, wszechobecna płyta
pilśniowa i rząd 5-ciu, czy 6-ciu kamer
na środku ściany, wymierzonych wprost
w oczy klienta — czy to miała być dekoracja?”. No właśnie!
Idźmy dalej: „Placówka i obsługa
z poprzedniego tysiąclecia. Brzydko,
ciemno, niezbyt czysto, a do tego obsługa na odczepnego”. A to jeszcze nie
wszystko. „Drugim mankamentem były
bardzo brudne ściany w przedsionku
i tylko nieco czystsze na sali obsługi.
Potargane siedzenie krzesła doradczyni
siedzącej przy drzwiach też nie wyglądało dobrze”. Nic dziwnego, że klienta
ogarnął nastrój przygnębienia: „w tym

Komfort pracy i rozmowy
12,8 proc. audytorów uważa,
że bankowcy pracują
w złych warunkach. Klienci też
na specjalny komfort rozmowy
w placówce liczyć nie mogą.

W badaniu jakościowym wygląd oddziału nie miał wpływu na ogólną ocenę,
niemniej standard placówki mógł mieć
wpływ na atmosferę rozmowy i nastawienie klienta. Audytorzy uważnie obserwowali, co dzieje się w placówce, bo
jednym z zadań badawczych była ogólna ocena komfortu pracy bankowca.
42,2 proc. uznało, że pracują w bardzo
dobrych warunkach, 45 proc. stwierdza, że są one raczej dobre. „Raczej złe”
noty wystawiło 11,1 proc. audytorów,
a 1,7 proc. uznało, że bankowcy pracują
w skandalicznych warunkach.

Tajemniczy klienci po zakończeniu
wizyty sporządzali również notatkę,
w jakich warunkach przebiegała rozmowa, odpowiadając na pięć pytań:
1. Czy pracownik w trakcie rozmowy odbierał telefony lub rozmawiał
z innymi pracownikami/klientami? Co
czwarty (22 proc.) tajemniczy klient zanotował taki przypadek.
2. Czy doradca obsługiwał cię w sposób dyskretny, czy nie mówił za głośno,
szczególnie podając informacje wrażliwe? Tu sytuacja jest co najmniej zadowalająca, bo aż 90 proc. wizyt przebiegło w atmosferze prywatności. Należy
w tym miejscu uściślić, że tajemniczy
klient miał ocenić, czy doradca dba
o poufność rozmowy, np. pytanie o zarobki zapisuje na kartce, żeby wszyscy
w oddziale nie dowiedzieli się, jaki jest
status majątkowy interesanta.

Jak pokazują odpowiedzi na dwa kolejne pytania, zapobiegliwość i troska
doradców w sprawie dyskrecji często
na nic się zdają.
3. Czy podczas oczekiwania w kolejce lub obsługi słyszałeś szczegóły rozmowy innych pracowników z klientami? Aż 36,1 proc. audytorów słyszała
wszystko, o czym mówi się w placówce.
W drugą stronę jest tak samo:
4. Czy miałeś wrażenie, że inni
klienci słyszą twoją rozmowę z pracownikiem? 31,7 proc. klientów miała
poczucie, że poufność rozmowy jest iluzoryczna.
Przyczyny wyjaśnia częściowo kolejna odpowiedź:
5. Czy w trakcie spotkania zdarzyło
się cokolwiek, co mogło naruszyć poufność twojej rozmowy z pracownikiem
banku (np. obecność osoby trzeciej

banku było smutno, brakowało jakiejś
radości, dynamiki i w samej rozmowie,
i w otoczeniu. Wszystko takie przeciętne, przygnębiające. Kubek z kawą doradcy obity, metalowa skrzyneczka na
pieczątki, przykurzony doradca”. Stąd
dobra rada: „Umyć, wyczyścić karcherem posadzkę, odmalować ściany”. A co
do załogi to: „należy tam wprowadzić
nowych pracowników, zlikwidować
wysoką ladę. Starsi pracownicy opracowują oferty, młodzi nawiązują kontakt
z klientem. Dokładnie przeprowadzić
szkolenie dotyczące dress codu i nowej
ścieżki sprzedaży i wyegzekwować to”.
To już koniec odwiedzin w banku, które, jak się okazuje, dostarczyły
pozytywnych doświadczeń: „wizyta
w tej placówce to przyjemność korzystania z wehikułu czasu. Przeniosłem się
w czysty PRL — przaśnie, niespiesznie
... Eh, życie”.
Na całe szczęście ta fikcyjna wizyta pokazuje bankową rzeczywistość
w krzywym zwierciadle, a prawdziwy
obraz pracy bankowców jest zdecydowanie lepszy. Tajemniczy klienci są jak
najlepszego zdania o wyglądzie i pracy
doradców, przeważają pozytywne opinie o wystroju i wyglądzie placówek.
Kompilacja negatywnych opinii pokazuje jednak, że utrzymanie relacji z klientem nie jest zadaniem łatwym i że relacyjność, na której bankom tak zależy,
składa się z bardzo wielu elementów, jak
nawiązanie kontaktu, poświęcenie uwagi, stworzenie odpowiedniej atmosfery.
Każdy z nich musi być na odpowiednio
wysokim poziomie. © Ⓟ

w bezpośrednim sąsiedztwie)? 17,2
proc. audytorów odnotowała takie zdarzenie.
Jak widać, komfort rozmowy z doradcą nie jest szczególnie duży i trudno
się dziwić, bo w relacjach audytorów
powtarzają się opinie w stylu: „biurko
obok biurka w małym pomieszczeniu.
Obok siedzą i stoją oczekujący na obsługę”. „Mała placówka, ciasno, biurko
koło biurka, dokładnie słyszałam obsługę klienta obok, brak poufności, swobodnej rozmowy wynikającej z samego
pomieszczenia”. „Doradcy obsługiwali
klientów w nowocześnie wyglądającym
pomieszczeniu. Nie mieli jednak swoich stanowisk, a jedynie komputery
na wspólnym stole-wyspie i wysokie,
niewygodne stołki”. „Słychać wszystkie rozmowy, klienci siedzą sobie na
plecach”. [ET] © Ⓟ
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nstytucje finansowe wciąż dzielą się na dwie
grupy — nieufnie podchodzących do mediów
społecznościowych i widzących w nich sposób na
wzmocnienie wizerunku i poprawienie komunikacji
z klientami. Najbardziej aktywne banki z tej drugiej
grupy same tworzą własne fora z powodzeniem zastępujące statyczne FAQ jako źródło wiedzy i dające
im unikalny wgląd w preferencje klientów.

Facebook, Twitter, a także Wykop to nie tylko narzędzia umożliwiające nawiązanie dialogu z klientelą,
ale również coraz częściej dodatkowy, wspierający
kanał obsługi. Użytkownicy banków często poszukują tam informacji o ofercie, wsparcia w podjęciu
decyzji albo drogi do rozwiązania palącego problemu. YouTube czy Instagram to platformy, które
mogą skutecznie wspierać budowanie wizerunku
marki w bardziej bezpośredni i interaktywny sposób
niż tradycyjne masowe media.
O wadze mediów społecznościowych dla klientów
banków może świadczyć zainteresowanie tą kategorią rankingu Złoty Bankier — w głosowaniu uczestniczyło niemal 36 tys. internautów. Triumfował ING
Bank Śląski, na którego wskazało ponad 14 tys. głosujących. Bank jest obecny na Facebooku, Twitterze,
YouTube i Instagramie. Prowadzi także własną
platformę komunikacji — „Społeczność ING”.
Na drugim miejscu uplasował się mBank, jeden
z pionierów wykorzystania wirtualnych społeczności w polskiej bankowości. Profil mBanku na
Facebooku obserwuje ponad 265 tys. użytkowników. Bank jest aktywny również na Twitterze,
Instagramie, YouTube i Google+. Swój głos na tę
instytucję oddało 9852 internautów.
Miejsce na podium przypadło także Bankowi
Zachodniemu WBK, znanemu m.in. z inicjatyw takich jak internetowy „Bank Pomysłów”. Na BZ WBK
zagłosowało ponad 6700 internautów. Bank jest
dostępny dla użytkowników Facebooka, Twittera,
YouTube, Instagrama i NK. Prowadzi także własną
platformę blogową, gdzie wypowiadają się jego
eksperci. © Ⓟ

nternauci biorący udział w głosowaniu
Złoty Bankier uznali, że najlepszym bankowym
spotem jest reklama kampanii społecznej
„Nie robisz tego w realu, nie rób tego w sieci”. Spot
odróżnia się od innych konkurencyjnych produkcji
bankowych tym, że nie reklamuje żadnej z usług.
mBank chciał za jego pomocą publicznie zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa klientów
korzystających z usług bankowości internetowej.
Zadaniem filmu jest skłonienie widza do refleksji
na temat ochrony danych osobowych.

Bank w nieco żartobliwej tonacji dosadnie pokazuje,
jak zachowują się niektóre osoby po przekroczeniu
drzwi do cyfrowego świata. Z jednej strony jest
dla nas oczywiste, że nie wolno podawać obcym
ludziom na ulicy (w „realu”) swoich danych osobistych, haseł do kont czy adresu zamieszkania.
To dane wrażliwe, których ujawnienie może narazić
nas na nieprzyjemne konsekwencje. Z drugiej
strony, nie dochowujemy należytej staranności,
chroniąc te same informacje w internecie. Problem
nie jest niestety marginalny, co potwierdzają dane
policji — z roku na rok rośnie liczba przypadków cyberoszustw. „Nie robisz tego w realu, nie rób tego
w sieci” — ostrzega mBank w spocie, który zdobył
największą ilość głosów i najbardziej przypadł do
gustu internautom.
Internautom spodobał się także spot ING Banku
Śląskiego, który w żartobliwy sposób zachęca do
oszczędzania. Tradycyjnie w reklamie wystąpił
lubiany przez Polaków Marek Kondrat. Tym razem
przekonuje, że kto oszczędza, tego stać na niezależność. I nie musi nosić sweterka od babci. Internauci
wysoko ocenili także spot Banku Zachodniego WBK.
W reklamie bank promuje swoją aplikację mobilną,
a gwiazdą, która tym razem wystąpiła w spocie banku, jest muzyk Mezo. W tegorocznej edycji konkursu
swoje produkcje zgłosiło 12 banków. © Ⓟ
Wojciech Boczoń

Michał Kisiel

II miejsce

mBank

d stycznia przyszłego roku spółki giełdowe będą musiały obowiązkowo składać
raporty o swoim zaangażowaniu w biznes
odpowiedzialny społecznie. Dla wielu firm będzie to
poważne wyzwanie, ponieważ w Polsce aktywność
w obszarze CSR nie jest ani popularna, ani doceniana. Dlatego od tegorocznej edycji Złotego Bankiera
postanowiliśmy nagradzać banki odpowiedzialne
społecznie, ponieważ uważamy, że jako instytucje
zaufania publicznego powinny znajdować się w forpoczcie firm stosujących najlepsze praktyki w zakresie relacji z klientem, partnerem biznesowym,
pracownikiem. Na razie różnie z tym bywa. Pod
względem zaangażowania na polu biznesu odpowiedzialnego, wrażliwego na potrzeby interesariuszy,
środowiska naturalnego, lokalnych społeczności
sektor bankowy wydaje się korzystnie wyróżniać
na tle reszty giełdy, bo cztery instytucje już od
pewnego czasu publikują zintegrowane raporty
CSR, a większość banków prowadzi rozmaite akcje
pro publico bono. Często są to jednak pojedyncze
przedsięwzięcia, wąsko sprofilowane, nastawione
na wsparcie określonego celu i mogą być postrzegane tylko jako element strategii kreowania przestrzeni przyjaznej dla pracownika, klienta, środowiska.
O tym, że sektor ma jeszcze sporo do zrobienia
w zakresie CSR, świadczy liczba banków, które przystąpiły do plebiscytu: 13 na 18 badanych.

Tymczasem, jak pokazują dane o głosowaniach internautów, na bank wrażliwy społecznie zagłosowało więcej osób niż na reklamę bankową, co pokazuje,
że również klienci zainteresowani są aktywnością
banków w zakresie CSR.
W pierwszej edycji plebiscytu Bank wrażliwy
społecznie wygrał mBank, który Złotego Bankiera
otrzymał za program mPotęga, wspierający młodych matematyków. Nieznacznie mniej głosów
zebrała usługa on-line Migam z ING Bankiem
Śląskim, dająca klientom wsparcie tłumacza języka
migowego w wybranych oddziałach. Trzecie miejsce zajął BZ WBK z programem „Tu mieszkam, tu
zmieniam”, w ramach którego bank wsparł finansowaniem 300 projektów zgłoszonych przez lokalne
społeczności. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg
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poprzednich edycjach Złotego Bankiera
wybór technologicznej nowinki nastręczał bodaj najwięcej problemów i wywoływał gorące dyskusje. Polski sektor bankowy od lat
jest bardzo innowacyjny i co roku na rynek trafiają
nowe, ciekawe rozwiązania. Jednak zdaniem zespołu ekspertów, w ostatnich miesiącach takich przełomowych rozwiązań było mało, znacznie mniej niż
w poprzednich latach. Doceniając nowe wdrożenia
serwisów internetowych, poprawki i dodatki w aplikacjach mobilnych, doszliśmy do wniosku, że nie
są to rozwiązania zmieniające rynek, podnoszące
jakość serwisu oraz intensyfikujące konkurencję.
Po przejrzeniu dwunastu zgłoszeń nadesłanych
przez banki zespół ekspertów jednogłośnie postanowił uhonorować Złotym Bankierem wielowalutową kartę płatniczą Pekao, uznając, że najlepiej
odpowiada warunkom stawianym produktom
innowacyjnym. Z jednej strony taki wybór może
nieco zaskakiwać, ponieważ w poprzednich latach
nagrodę za innowację otrzymywały rozwiązania
czysto technologiczne: aplikacje mobilne, płatnicze, serwisy internetowe. Karta Pekao jest po
prostu standardową, plastikową kartą, nie wirtualną czy mobilną. Z drugiej strony mamy do czynienia z produktem, który pomimo konserwatywnej
formy jest innowacyjny i wprowadza na rynek kart
i kont osobistych nową jakość. Karty „podpięte” do
kilku kont walutowych oferuje kilka banków. Tyle
że klient musi ręcznie przyporządkowywać ją do
odpowiedniego rachunku. Karta Pekao rozpoznaje
walutę, w jakiej realizowana jest płatność, i obciąża
właściwy rachunek. Bank doczekał się już kontynuatorów i na rynku pojawiają się podobne rozwiązania, a wiele wskazuje na to, że będą kolejne.
W tej kategorii na wyróżnienie zasługują innowacje
wdrożone w ING Banku Śląskim, który zupełnie
przebudował serwis transakcyjny oraz mKsięgowość
w mBanku. W pierwszym przypadku mamy do
czynienia z istotną zmianą, ale, zdaniem ekspertów, stanowi twórcze rozwinięcie poprzedniej
wersji. Usługi księgowe w serwisie transakcyjnym
jako pierwszy zaoferował kilka lat temu Idea Bank.
Dlatego żadne z tych rozwiązań nie mogło uzyskać
Złotego Bankiera w kategorii innowacja. © Ⓟ

o jeden z nieoczywistych i być może kontrowersyjnych werdyktów. Szukaliśmy
karty wcale nie darmowej, bo, podobnie jak
w przypadku konta osobistego, punktem wyjścia
było założenie, że wartością zasadniczą jest zasada
„value for money”. Klient płaci za produkt, ale
w zamian otrzymuje konkretną wartość dodaną.
W czasach, gdy bankowcy jak mantrę powtarzają
powiedzenie, że nie ma darmowych obiadów, gotowi byliśmy nagrodzić ofertę płatną, pod warunkiem
że menu będzie atrakcyjne. Tymczasem najwięcej
punktów otrzymała… darmowa karta Citi Handlowy
Simplicity. Wybór został dokonany niestety w drodze eliminacji negatywnej, po odrzuceniu kolejnych
propozycji nadesłanych przez łącznie 18 banków.
Przez trzy kolejne miesiące przedstawiały one
ofertę dopasowaną do oczekiwań jury. W styczniu
szukaliśmy karty dla klienta zainteresowanego kartą
darmową, w lutym istotne były dodatkowe usługi
w karcie: ubezpieczenia, money back, programy
punktowe. W marcu zapytaliśmy banki, co mają dla
kogoś, kto chce używać karty jako źródła kredytu,
dlatego interesuje go koszt karty, koszt kredytu czy
możliwość rozłożenia długu na raty.

Wniosek z przeglądu ofert jest taki, że oferta bankowa w tym segmencie rynku jest bardzo do siebie
podobna, a dodatkowych, niepłatnych usług bardzo
niewiele. Tam, gdzie bank dodaje np. ubezpieczenie,
dokładna lektura warunków ubezpieczenia ujawnia
wąski zakres świadczeń, przy symbolicznych sumach ubezpieczenia. Zamiast ponosić roczny koszt
karty w granicach 100-150 zł rocznie, dla klienta
wydaje się bardziej zasadne wydanie tych pieniędzy na oddzielną polisę ubezpieczeniową. Ubogo
prezentują się też programy promujące aktywność
klienta. Od momentu obcięcia interchange przeliczniki wydanych złotych na punkty uprawniające
do wymiany na produkty/usługi atrakcyjne są tylko
w przypadku bardzo dużej transakcyjności karty.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zespół ekspertów
nagrodził Złotym Bankierem kartę Simplicity, która
rzeczywiście jest produktem prostym, bez żadnych
dodatków, ale też bezkosztowym. Wyróżnienie
otrzymały dwie karty: BZ WBK karta 1/2/3 oraz
Raiffesien Polbank karta Wizz Air. © Ⓟ

Eugeniusz Twaróg

a rynku kredytów konsumpcyjnych panuje
duża konkurencja. Banki ścierają się z firmami pożyczkowymi, które są szczególnie
aktywne w niszy produktów krótkoterminowych
i na niższe kwoty. Z danych BIK wynika, że średnia
wartość kredytu udzielanego przez banki wzrosła
w 2015 r. o 9 proc. Przeciętne zobowiązanie to dziś
10,8 tys. zł.

Zmiany zachodzą także w konstrukcji produktów.
Bankowcy sięgają po różnego rodzaju promocje.
Część z nich to tylko nowe opakowanie, mające
przyciągnąć wzrok potencjalnych kredytobiorców.
Przykładem mogą być oferty kredytów z zerowym
oprocentowaniem, gdzie większa część kosztu zostaje przerzucona do opłat i prowizji. Do rzadkości
nie należą także różnego rodzaju zachęty przynoszące bardziej namacalną korzyść — zwrot części
odsetek, premiowanie osób o dobrej historii kredytowej czy upominki towarzyszące nowym umowom.
W rankingu Złoty Bankier eksperci przeanalizowali
oferty banków przygotowane dla trzech scenariuszy. Uznaliśmy, że kredyt gotówkowy zasługuje na
ocenę jako samodzielny produkt, a nie element
pakietu, stąd założenie o rozpatrywaniu propozycji
bez sprzedaży krzyżowej. Pod lupę trafiły produkty przygotowane z myślą o kliencie składającym
wniosek on-line i potrzebującym krótkoterminowego finansowania na niską kwotę, pożyczającym
na średni termin oraz korzystającym z dwuletniego
zobowiązania o wartości 30 tys. zł. Kapituła oceniła
koszty związane z kredytem zarówno w przypadku
skorzystania przez klienta z ubezpieczenia, jak i bez
tego rodzaju zabezpieczenia. Oceniano także dodatkowe czynniki, takie jak maksymalna dostępna
kwota czy okres spłaty.
Zespół specjalistów przyznał nagrodę w kategorii
„Kredyt gotówkowy” instytucji, która wyróżniła
się wszechstronnością oferty i poziomem kosztów
finansowania. Laur ten przypadł Alior Bankowi.
Drugim miejscem eksperci uhonorowali
Raiffeisen Polbank. Trzecią pozycję zajął bank
Citi Handlowy. © Ⓟ
Michał Kisiel

Eugeniusz Twaróg
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Nie tylko
atrakcyjne koszty
ale też dostępność

Prestiż
w dobrej cenie

R
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Bank pokaże
prawdziwe oblicze
dopiero po zawarciu
umowy

osnące wymagania dotyczące wkładu
własnego narzucane przez rekomendacje
KNF doprowadziły do podziałów na rynku
hipotek. Część instytucji oferuje kredyty z 10-procentowym wkładem własnym, inne wymagają co
najmniej 15 proc. wpłaty, a najbardziej konserwatywne — 20 proc. Kredytobiorcy do tej pory chętnie
korzystali z możliwości finansowania jak największej części inwestycji. W 2015 r. niemal połowa
nowych umów charakteryzowała się wskaźnikiem
LTV powyżej 80 proc.
W rankingu „Złoty Bankier” eksperci przeanalizowali oferty banków dla trzech typów klienta
— wielkomiejskiego singla, rodziny z dzieckiem oraz
bezdzietnej pary zaczynającej samodzielne życie
w mniejszym mieście. W każdym przypadku wzięto
pod uwagę trzy scenariusze dotyczące wkładu własnego. Przyjęliśmy, że oferta zwycięskiego banku
w dziedzinie finansowania nieruchomości powinna
charakteryzować się nie tylko atrakcyjnymi kosztami, ale także dostępnością w różnych przedziałach
wkładu własnego.
Zespół ekspertów uznał, że Złoty Bankier w kategorii „Kredyt hipoteczny” powinien trafić w ręce
PKO Banku Polskiego, którego oferta konsekwentnie lokowała się w ścisłej czołówce pod względem
kosztu. Klienci banku mają dostęp do finansowania
także w przypadku posiadania niskiego wkładu
własnego. Na wyróżnienie zasługują także inne
parametry kredytów oferowanych przez PKO BP,
w tym warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania
oraz promocyjne obniżenie marży w pierwszym
roku trwania umowy.
Na drugim miejscu w kategorii „Kredyt hipoteczny”
znalazł się Bank Zachodni WBK. Kapituła postanowiła wyróżnić uniwersalność oferty banku i jej
dostępność także dla osób dysponujących niższym
wkładem własnym, konkurencyjny poziom marży
oraz korzystne warunki wcześniejszej spłaty zobowiązania, zwłaszcza w pierwszym okresie trwania
umowy. Trzecim miejscem uhonorowano bank Citi
Handlowy wysoko lokujący się w przypadku ofert
dla klientów dysponujących wkładem własnym
przewyższającym dopuszczalne minimum. © Ⓟ

lient powinien mieć wybór produktu, a bank
realnie doceniać lojalność klienta — z takiego
założenia wyszli eksperci oceniający banki
w kategorii Konto Osobiste. Po długich dyskusjach
uznaliśmy, że Złoty Bankier 2016 należy się eurobankowi. Metamorfoza banku z instytucji consumer
finance w kierunku banku uniwersalnego zakończyła się sukcesem, czego potwierdzeniem jest oferta
kont skrojona na miarę nowoczesnego klienta.

Spośród pięciu zróżnicowanych pakietów na wyraźne wyróżnienie zasługują dwa: active i prestige.
Aktywni klienci nie płacą za prowadzenie kont,
obsługę kart i wypłaty z bankomatów. Przy czym
owa aktywność przejawia się w prostych do spełnienia warunkach. Konta zawierają także wiele usług
dodatkowych, na przykład assistance. Jako jeden
z nielicznych już banków eurobank wciąż oferuje moneyback na poziomie 5 proc. (aż do 720 zł
rocznie). Na szczególną uwagę zasługuje też brak
prowizji za przyznanie i przedłużenie limitu kredytowego w ramach rachunku. Wystarczy, że klient
przelewa swoją pensję na ROR w eurobanku. Taka
konstrukcja oferty sprawia, że posiadacz ROR w tej
instytucji oszczędza nawet kilkaset złotych rocznie
w porównaniu z ofertami konkurencji, gdzie za odnowienie trzeba płacić nawet 2,5 proc. kwoty limitu.
Klient eurobanku może też korzystać z limitu kredytowego przez 10 dni bez odsetek. Bank zainwestował
też w nowoczesny system bankowości internetowej
oraz zaoferował aplikację mobilną z możliwością
wykonywania płatności zbliżeniowych HCE.
W kategorii Konto Osobiste postanowiliśmy wyróżnić także Konto Osobiste oferowane przez T-Mobile
Usługi Bankowe. Jest to rachunek internetowy, który
powinien przypaść do gustu osobom szukającym
przede wszystkim taniego konta. Przy umiarkowanej aktywności klient dostaje pakiet usług za zero
i tani limit odnawialny w rachunku. 3. miejsce przyznaliśmy Bankowi Pekao, w ofercie którego znajduje
się między innymi Eurokonto Mobilne. Doceniliśmy
bank za stosunkowo niskie opłaty, rozbudowaną
sieć placówek i nowoczesną bankowość mobilną.
Bank podąża za trendami, ale także sam je kreuje.
Jako pierwszy na świecie zaoferował płatności HCE
dla telefonów z systemem Windows. © Ⓟ
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akończyliśmy realizację badania
odzwierciedlającego „wędrówkę” klienta
rozpoczynającego współpracę z bankiem.
Bardzo szeroki zakres projektu pozwolił nam
spojrzeć na obsługę i procesy z szerokiej
perspektywy, począwszy od rozmowy z doradcą,
założenia rachunku poprzez aktywację i korzystanie
z kanałów zdalnych. Wiemy, że przygoda z nowym
bankiem rozpoczyna się od wielu zachęt, atrakcji
i obietnic składanych w placówce, ale wiemy też,
że wielu klientów nie wie, jak z nich skorzystać.
Podczas rozmowy dowiadują się, że: MOŻE pan,
korzystać z bankowości internetowej, bankowości
mobilnej, kontaktować się z infolinią, wysyłać do
nas wiadomości. W rezultacie klient wychodzi
z banku zaopatrzony w MOŻLIWOŚCI i numer
rachunku, a z resztą musi poradzić sobie sam.
Dwóch na trzech klientów przez aktywację
bankowości internetowej musi przebrnąć
w domowym zaciszu, a tylko połowa z nich
deklaruje, że na podstawie informacji uzyskanych
od doradcy wie, jak to zrobić. Sytuacja wygląda
jeszcze gorzej w przypadku bankowości mobilnej
— aktywacją podczas wizyty w placówce może
pochwalić się tylko co dziesiąty klient.
Infolinia także stwarza możliwości — głównie
do szybkiej, ale miłej i sympatycznej rozmowy
i zapewnienia, że wszystko będzie dobrze.
Klienci, dzwoniąc na infolinię, najczęściej
pozostają anonimowi, nie mogą liczyć na
wyjątkowe traktowanie, a jeżeli pokuszą
się o załatwienie sprawy w dwóch kanałach
jednocześnie, najprawdopodobniej otrzymają
dwie różne odpowiedzi — zdawkową na infolinii
i bezosobową majlem.
Oczywiście nie możemy zapominać, że na polskim
rynku bankowym istnieją także dobre rozwiązania,
stworzone z myślą o potrzebach klienta, np:.
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• Wydawanie karty w momencie zakładania konta
• Relacyjne kontakty telefoniczne po założeniu
konta
• Możliwość wyboru preferowanej formy kontaktu w odpowiedzi na zapytanie
• Aktywacja bankowości internetowej i mobilnej
w placówce
Prawdziwą przygodę z bankiem klient rozpoczyna
dopiero po podpisaniu umowy. Warto zatem
pamiętać, aby nie była ona wypełniona tylko
możliwościami i obietnicami, ale konkretnymi
działaniami banku. © Ⓟ
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Złoty Bank
Wielokanałowa jakość obsługi

Zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółowymi wynikami.
W dedykowanych raportach
analizujemy wszystkie etapy
badania:
 wizyta w oddziale,
 założenie rachunku i proces
aktywacji,
 obsługa posprzedażowa,
 ergonomia procesów
w bankowości mobilnej
i internetowej
wskazujemy też najlepsze
praktyki i rekomendujemy
konkretne rozwiązania.
Kontakt w sprawie zakupu raportów:
Hanna Piotrowicz
Account Director TNS Polska
tel. 728 421 622
Hanna.Piotrowicz@tnsglobal.com
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Bezpieczeństwo
pod lupą klienta
To pierwsze takie badanie na rynku i jak na początek wypadło
całkiem nieźle. Świadczą o tym trzy równorzędne wyróżnienia
Eugeniusz
Twaróg
e.twarog@pb.pl ☎ 22-333-97-01

Wraz z rozwojem technologicznym hasło „bezpieczny bank” nabiera zupełnie nowego znaczenia, z czego polskie
banki zdają sobie doskonale sprawę.
Klienci raczej nie. W tegorocznej edycji Złotego Bankiera postanowiliśmy
sprawdzić właśnie z punktu widzenia
użytkownika dostępność systemową
serwisów bankowości elektronicznej,
stosowane narzędzia uwierzytelniania
i autoryzacji przy korzystaniu z bankowości elektronicznej oraz płatności
elektronicznych, poufność połączenia
między bankiem a klientem, proces rejestracji urządzenia mobilnego, jakość
haseł i procedury ich odzyskiwania oraz
zabezpieczenie przed atakami hakerów
na użytkowników. Osobno przyjrzeliśmy się, jak wygląda edukacja klienta
w zakresie bezpiecznego korzystania
z bankowości elektronicznej, obsługa
zgłoszeń incydentów oraz stosowane
mechanizmy powiadomień o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem.

Badanie 18 banków z wykorzystaniem czterech niezależnych automatycznych narzędzi oraz ponad
pięćdziesiąt cech weryfikowanych
manualnie prowadziły dwie firmy:
Obserwatorium.biz oraz Securing.
Czas trwania: styczeń-marzec 2016.
Wnioski? Różnie bywa z aktualizowaniem zabezpieczeń i edukowaniem
klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z kanałów elektronicznych,
choć widać pozytywne zmiany w tym
zakresie.
Najpopularniejsze zabezpieczenie
wciąż sanowi hasło i identyfikator do
logowania oraz kody SMS do autoryzacji wykonywanych transakcji. Karty
z kodami statycznymi to już przeszłość, choć kilka banków jeszcze ma
je w ofercie. Podobnie wygląda sprawa
z tokenami sprzętowymi, których żaden z badanych banków nie oferował
jako podstawowe narzędzie autoryzacji. W przypadku aplikacji ogólny poziom zabezpieczeń jest wysoki. Proces
odblokowania dostępu najczęściej odbywa się poprzez połączenie z infolinią banku. W czasie rozmowy klienta
uwierzytelnia się za pomocą danych
statycznych typu numer PESEL czy
nazwisko panieńskie matki oraz od-

powiadając na dodatkowe pytanie
o produkty.
Banki cały czas inwestują w rozwój
funkcjonalności dostępnych w bankowości mobilnej, co przekłada się
na coraz większe znaczenie mechanizmów autoryzacji z poziomu aplikacji.
Ponadto coraz częściej odchodzą od
blokowania możliwości instalacji aplikacji na urządzeniach zrootowanych.
Miejsce ścisłej polityki bezpieczeństwa coraz częściej zajmuje edukacja
i informowanie klienta o potencjalnych zagrożeniach i sposobach zabezpieczania swoich telefonów.
Na ostateczną ocenę najlepszych
praktyk w zakresie bezpieczeństwa składały się oceny cząstkowe o określonej
wadze. W badaniu serwisów internetowych maksymalnie do zdobycia były 254
pkt. w tym 100 pkt. za testy wykonywane
przez automat i 151 pkt. za testy manualne. W badaniu aplikacji mobilnych,
w których suma wynosiła 88 pkt., podział wynosi odpowiednio: 25 i 64 pkt.
Łącznie można było zdobyć 342 pkt.
Po przeanalizowaniu 18 banków
okazało się, że różnica w punktacji
trzech najlepszych banków jest tak nieznaczna, że zapadła decyzja o przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień

za najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa mBankowi, Millennium
oraz ING Bankowi Śląskiemu.
Na wyróżnienie w poszczególnych
elementach badania zasługują też:
mBank za akcję edukacji klientów
mBank, Bank Ochrony Środowiska,
BPH i Pekao za dostępności serwisów
internetowych
PKO BP w zakresie bezpiecznego szyfrowania połączenia do bankowości
elektronicznej
Millennium za innowacyjne podejście do odblokowania kanału internetowego z wykorzystaniem bankomatu.
eurobank za token mobilny oraz za
pierwsze wdrożenie na rynku oprogramowania IBM Trusteer dostępnego
dla każdego klienta
Citi Handlowy za wdrożenie zabezpieczenia antymalware w aplikacji
mobilnej
ING Bank Śląski za proces weryfikacji
ważności dowodu, a ponadto za pomoc w weryfikacji danych przelewu
w trakcie wklejania numeru rachunku
w bankowości internetowej
BZ WBK jest wzorem, jeśli chodzi
o implementację mechanizmów bezpieczeństwa na poziomie nagłówków
http. © Ⓟ
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Banki muszą stosować jednolite rozwiązania
w walce z cyberprzestępczością
MIŁOSZ BRAKONIECKI
członek zarządu
Obserwatorium.biz

N

owoczesne i świadome zarządzanie
bezpieczeństwem bankowości
elektronicznej to przede wszystkim
zarządzanie kompleksowe
obejmujące zarówno zarządzanie identyfikacja

i uwierzytelnianiem klienta oraz autoryzacją
transakcji, dostępnością serwisów, polityką
nadawania dostępu, aktywacji aplikacji, blokowania
i odblokowywania kanałów, ale też pilnowanie
dostępności serwisów internetowych i mobilnych
oraz dbanie o właściwy poziom bezpieczeństwa
połączenia z bankiem.

i zgłaszania podejrzanych sytuacji. Przeprowadzone
badania udowodniły, że banki starają się bardzo
dynamicznie dostosowywać do wymogów
związanych z obecnymi wektorami ataków
cyberprzestępców oraz budować rozwiązania
ergonomiczne i uwzględniające tak mocno obecną
w bankowości wielokanałowość.

Do tego należy dodać edukację użytkownika,
i to nie tylko „pasywną”, ale też dobre poprowadzenie
klienta w kontekście głoszenia przez niego
incydentów związanych z bezpieczeństwem, w tym
wykorzystanie siły bazy klientów do identyfikacji

Banki jednak mocno różnią się między sobą
w stosowanych rozwiązaniach, co przywołuje
na myśl konieczność pewnej standaryzacji
mechanizmów i przekazu do klientów, co powinno
wpłynąć pozytywnie na cały rynek. © Ⓟ
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