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Lista złotych
bankowych przebojów
Dziewięć w górę, sześć w dół, trzy bez zmian, jeden nowy bank
w zestawieniu i trzy w poczekalni. Dwie spore niespodzianki.
Tak wygląda tegoroczna lista bankowych przebojów Złoty Bankier
Eugeniusz
Twaróg
e.twarog@pb.pl  22-333-97-01

W badaniach Złoty Bankier najpiękniejsze
jest to, że końcowe wyniki zawsze przynoszą niespodzianki, a czasem duże zaskoczenia. Potwierdza to tylko starą prawdę,
że nic nie jest dane na zawsze, szczególnie
dobre zdanie klienta.
Nie ma zaskoczenia, jeśli chodzi o zdobywcę tytułu Złoty Bank. Nie od dzisiaj wiadomo, że słowa mają sprawczą moc, szczególnie jeśli wypowiada je szef. „Będziemy
się starali w przyszłym roku być pierwsi”
— powiedział Cezary Stypułkowski, prezes
mBanku, odbierając dyplom za drugie
miejsce podczas ubiegłorocznej gali Złoty
Bankier. Słowo się rzekło. W tegorocznej
edycji jakości obsługi bankowej numerem
jeden zestawienia został mBank, stały bywalec czołówki rankingu. Przed rokiem
był drugi, podobnie jak dwa lata temu.

Pozycjonując się jako bank internetowy,
ostatnio mobilny, przez lata był i wciąż jest
punktem odniesienia dla banków sieciowych, wyznaczając standardy w zakresie
podejmowania klienta w oddziale. Badania
potwierdzają też jego mocną pozycję w kanałach zdalnych, a testy ergonomii systemów wystawiają mu wysokie noty za przejrzysty i zrozumiały sposób nawigowania po
serwisach internetowych i mobilnych.
Zaskoczeniem może być wysoka pozycja Eurobanku, który był bliski sprawienia
prawdziwej sensacji, bo z liderem przegrał
tylko o włos. Lata spokojnego inwestowania
w systemy i w ludzi przynoszą efekty i dzisiaj
wiceliderem jest bank do niedawna niszowy,
kojarzony z szybkimi pożyczkami niewymagającymi specjalnie wyszukanego serwisu.
O Getinie ktoś kiedyś złośliwie napisał, że
ucywilizować ten bank to jak nauczyć prosiaka latać. Badania jakościowe Złoty Bankier
pokazują, że orka na ugorze może zacząć
przynosić plony. Trzecie miejsce w rankingu dla banku, który trzy lata temu zajmował 16., przedostatnią lokatę, zasługuje
na szacunek.

Ex aequo na trzecim miejscu jest
Millennium, który utrzymał miejsce na
trzecim stopniu podium, zajmowane przed
rokiem. To bank, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, bo jest to marka sama
w sobie na rynku jakości serwisu i synonim
wysoko ustawionych standardów obsługi.
Tak wygląda czołówka rankingu.
Ciekawe rzeczy działy się w dalszej jego
części. Na uwagę zasługuje awans BZ
WBK, który od lat systematycznie pnie się
w górę, przy czym piąte miejsce nie oddaje do końca jego pozycji w zestawieniu.
Bank Zachodni dosłownie o włos przegrał
rywalizację z Raiffeisenem o miejsce czwarte. Stąd już tylko krok na podium, które
jest jednym z celów, jakie załodze stawia
nowy prezes.
W kierunku czołówki konsekwentnie
przesuwa się PKO BP. Bankowy behemot
jest już na pozycji 6., a raczej nie jest to jego
ostatnie słowo. W ergonomii już dzisiaj jest
liderem. A przecież to niegdysiejszy maruder w spawach technologicznych.
Oczko niżej (7) znalazł się ING Bank Śląski.
Trudno wytłumaczyć spadek ubiegłorocz-

nego lidera na miejsce siódme, niemniej
wnikliwa analiza ankiet audytorów, odsłuchiwanie nagrań potwierdza taką, a nie
inną pozycję banku, daleką od jego aspiracji
i możliwości.
W drugiej dziesiątce rankingu specjalnych zaskoczeń nie ma. Obsuwa się pozycja
Alior Banku, który doszedł już do miejsca
13. Kolejne fuzje nie wpływają korzystnie
na jakość serwisu. Słabiej niż rok temu
wypadł Pekao, poprawił się nieznacznie
BGŻ BNP Paribas. Nie zmieniła się pozycja
Plus Banku.
Wzestawieniumamynowybank:nestBank.
Nie jest to udany debiut, bo następca FM
Bank PBP zajął ostatnie miejsce w rankingu.
W tym roku tajemniczy klienci po raz
pierwszy w historii badania jakości serwisu wybrali banki spółdzielcze. Na celownik
wzięli je też specjaliści do systemów IT
i kanałów zdalnych. Wyprawę do sektora
spółdzielczego potraktowaliśmy testowo,
dlatego klasyfikujemy wszystkie trzy banki
razem. Pierwsze wnioski są takie, że mają
nad czym pracować, żeby przybliżyć się
do komercyjnych konkurentów. © Ⓟ

Jak powstał ranking
Wojciech
Boczoń
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Za nami trzy miesiące
intensywnych badań
oferty i jakości usług banków.
300 audytorów z wizytą w placówkach
21 banków, 600 wykonanych telefonów
na infolinię i 1266 operacji w systemach
bankowości elektronicznej. Do tego analiza 200 ankiet produktowych i internetowe
głosowanie czytelników.
Przez cały pierwszy kwartał 2017 r.
redakcje Bankier.pl i „Pulsu Biznesu”
wspólnie z partnerami — KANTAR TNS
i Obserwatorium.biz — prowadziły prace nad wyłonieniem Złotego Banku. Ten
„bankowy Oskar” przyznany został już po
raz ósmy. Trafił w ręce zwycięzcy, który
wykazał się najlepszą jakością obsługi we
wszystkich kanałach kontaktu z klientem.

Złoty Bankier to największy tego rodzaju
projekt badawczy na polskim rynku. O jego
skali mogą świadczyć liczby: 300 audytorów sprawdziło 21 banków, odwiedzając ponad 1000 placówek. Tajemniczy klienci nawiązali ponad 600 kontaktów z call center,
wysłali ponad 600 pytań przez formularz
kontaktowy dostępny na stronie internetowej banku, założyli 110 kont osobistych
i aktywowali kanały elektroniczne. Przez
100 godzin testowali użyteczność serwisów bankowości internetowej i mobilnej.
Eksperci przez 30 dni prowadzili audyt
bezpieczeństwa bankowości elektronicznej
i poświęcili kilkadziesiąt godzin na szczegółową analizę blisko 200 produktów: kont
osobistych, kart kredytowych, kredytów
gotówkowych i hipotecznych.
Największy wpływ na uzyskany wynik
ogólny w badaniu jakości miały kontakty bezpośrednie z pracownikami banku
podczas wizyt informacyjnych i transakcyjnych w placówkach. Podczas rozmów
z pracownikami audytorzy szczególną
uwagę zwracali na umiejętność rozpoznawania potrzeb, prezentację oferty oraz

zaangażowanie w pozyskanie nowego
klienta.
W tym samym czasie 20 respondentów
badało wygodę korzystania z elektronicznych kanałów obsługi — bankowości mobilnej i internetowej. Mieli do wykonania
łącznie 1266 zadań testowych. Wykonywali
kilka podstawowych operacji — od sprawdzenia bieżącego salda, przez odczytanie
historii transakcji, realizację przelewu
dowolnego, odnalezienie informacji kontaktowych po próbę zaciągnięcia kredytu
online. W trakcie badania oceniali wygodę
korzystania z systemu i kluczowe procesy
transakcyjności w systemach bankowości
internetowej i mobilnej każdego z banków.
Na ocenę poszczególnych zadań wpływ
miały takie czynniki, jak czas wykonania,
potrzeba wsparcia przez moderatora, skorzystanie z materiałów pomocy.
Kiedy audytorzy testowali jakość obsługi
banków, specjaliści z zakresu bezpieczeństwa sprawdzali procedury obowiązujące
w bankowości elektronicznej. Analizie
poddano dostępność systemową, stosowane przez banki narzędzia uwierzytel-

niania i autoryzacji, poufność połączenia,
proces rejestracji urządzenia mobilnego,
sposób logowania do serwisu, jakość haseł
i procedury ich odzyskiwania, analizowano
limity transakcji, metody edukacji klienta
w zakresie bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i obsługę zgłoszeń
incydentów.
Od stycznia do marca banki przesłały
nam blisko 200 wypełnionych ankiet produktowych dotyczących kont osobistych,
kart kredytowych, kredytów gotówkowych
i kredytów hipotecznych. W redakcjach
Bankier.pl i „Puls Biznesu” poddaliśmy je
szczegółowej analizie. Sprawdzaliśmy nie
tylko parametry cenowe, ale także dodatkowe usługi powiązane z kartami czy kontami. W efekcie wskazaliśmy najlepsze oferty
dla każdej z kategorii produktowej.
Jak co roku pomagali nam internauci,
którzy w trakcie głosowania wybrali najlepsze banki w trzech kategoriach: najlepszy
bank w social mediach, bank najbardziej
wrażliwy społecznie, i wybrali najlepszy
spot reklamowy. W głosowaniu wzięło
udział 32 tysiące osób. © Ⓟ
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mBank #1
„Ikona mobilności” najlepsza pod względem obsługi oddziałowej.
Drugi w zestawieniu jest specjalistyczny Eurobank.
Getin i Millennium podzieliły się trzecim miejscem
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Miejsce w rankingu jest wynikiem
sumy ocen za podejście do klienta,
umiejętność rozpoznania potrzeb,
sposób i zakres przekazywanych
informacji, szeroko pojętą jakość
obsługi.

Ranking powstał na podstawie
oceny procesu zakładania konta
osobistego, aktywacji bankowości
internetowej, mobilnej oraz
rozmowy posprzedażowej
z konsultantem infolinii.

Miejsce w rankingu jest wynikiem
sumy ocen, kompetencji oraz
kultury osobistej konsultantów
podczas rozmów z potencjalnymi
klientami o ofercie.

Ocenie podlegała ergonomia
formularza kontaktowego
oraz czas i zawartość
merytoryczna odpowiedzi
udzielanych potencjalnym
klientom.

Banki zostały ocenione pod kątem
wygody i użyteczności podstawowych procesów oferowanych
w kanałach elektronicznych.
Weryfikowano: przelew na
rachunek obcy, sprawdzania salda
rachunku, wyszukanie ostatnich
transakcji i wyszukanie informacji
ofertowej oraz kontaktowej.
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rzez lata w rankingach jakości obsługi klienta
mBank znajdował się w ścisłej czołówce.
W 2015 i 2016 r. przypadło mu miejsce
wicelidera, a teraz sięgnął po główną nagrodę.
Bank niemal w każdej kategorii stanął na podium,
a pierwszą lokatę zajął zarówno pod względem
kontaktów informacyjnych, jak i transakcyjnych.
W interakcjach przez formularz informacyjny bank
nieco ustępował pola konkurentom. Z 76,9 proc.
pozytywnych wskazań ulokował się na trzecim
miejscu. Pod względem ergonomii kanałów bankowości elektronicznej „ikona mobilności” zajęła
wysoką drugą lokatę.

Jedyną poważniejszą skazą na wizerunku mBanku
jest sprawność infolinii. W badaniu ten kanał komunikacji oceniono nisko, a z 66,3 proc. pozytywnych
wskazań bank znalazł się na odległej piętnastej pozycji.
Tajemniczy klienci chwalą pierwsze wrażenia w
kontakcie z bankiem — uprzejmość i profesjonalizm
pracowników. Pochwał doczekała się także forma
komunikacji, bezpośrednia, stroniąca od skomplikowanego języka i odpowiednio zwięzła. Klienci
zwracali także uwagę na nowoczesny i gustowny
wystrój placówek. [MK]

eśli gdzieś dzisiaj strzelają korki od szampana,
to na pewno w Eurobanku. Zasłużenie. Miejsce na
pozycji wicelidera rankingu może mniej uważnego
obserwatora zaskakiwać, ale analiza badań z poprzednich lat pokazuje, że jest to miejsce zasłużone, wypracowane konsekwentną i wytrwałą pracą. Przed rokiem
sklasyfikowaliśmy Eurobank tuż za podium, z lokatą
numer cztery. W badaniu w 2015 r. miał miejsce siódme,
na które awansował z ósmego w 2014 r. Oceny zebrane
w tegorocznym badaniu potwierdzają doskonałą formę
pracowników banku, którzy w umiejętnościach sprzedażowych są klasą samą dla siebie. Eurobank zebrał
79 proc. na 100 proc. możliwych do zdobycia punktów
za sprawne przeprowadzenie transakcji z klientem,
zajmując 2. miejsce w tej kategorii. Nie byłoby pewnie
tak dobrych wyników transakcyjnych, gdyby nie bardzo
dobre przygotowanie pracowników do rozmowy
z klientem, o czym świadczy druga na rynku nota
w kategorii „informacja”.

Doskonale działa też serwis zdalny Eurobanku. Pod
względem sprawności w procesowaniu pytań kierowanych poprzez e-mail i do call center, przejrzystości
formularzy zajmuje drugie miejsce w tej kategorii
z 88 proc. punktów. Wyżej był tylko Pekao (89 proc.).
Do przemyślenia jest ergonomia serwisów internetowych
i mobilnych. Dla banku mocno zaawansowanego technologicznie, pilnie podążającego za rynkowymi nowinkami
siódme miejsce w kategorii, która ma ułatwiać życie
klientom, nie jest szczytem możliwości ani marzeń. [ET]

d kilku lat Getin Bank pracuje nad poprawą
jakości obsługi. Efekty tej pracy są wyraźnie widoczne. Jeszcze niedawno mieścił się
na ostatnich pozycjach w rankingach, dziś trafia na
podium, zajmując trzecią lokatę, z wynikiem 79,3
proc. W stosunku do ubiegłorocznego badania jest to
poprawa o dwa miejsca. Bardzo wysokie noty zebrali
pracownicy placówek — byli kulturalni, uśmiechnięci,
zaangażowani i dyskretni. Potrafili odpowiedzieć na pytania klientów i wspomagali się dodatkowymi materiałami — na przykład porównywarką lokat. Dobrze wypadli
też ich koledzy z infolinii (4. miejsce).

Słabsze noty pracownicy oddziałów zebrali natomiast
za proces zakupu produktu. Niektórzy klienci narzekali
na brak możliwości zachowania dyskrecji w placówce,
brak instrukcji dotyczącej pobrania i aktywowania aplikacji mobilnej albo na zbyt długie i nużące omawianie
zalet konta. Nie obyło się bez niechcianego cross-sellingu
— doradca dołożył audytorowi konto oszczędnościowe,
nie informując go o tym fakcie.
Bardzo dobrze oceniono ergonomię kanałów elektronicznych. W tej kategorii Getin znalazł się na piątym miejscu.
Zarówno aplikacja mobilna, jak i serwis transakcyjny
zebrały wysokie noty audytorów. Wysoko ocenili ją
także użytkownicy. [WB]

Plusy
Klient jest witany chwilę po wejściu, dzięki czemu
czuje się mile widziany. Prezentacja oferty była
sprawna, rzeczowa. Mimo że wizyta była krótka, czas
był odpowiednio spożytkowany.
Zaraz po wejściu zaproponowano mi coś do picia,
a doradca przedstawił ofertę, tak jakby zależało mu
na tym, abym skorzystała z najlepszej dla mnie opcji.
Atmosfera rozmowy, konkret, tempo, ludzki język,
domyślność doradcy (jakby mi czytał w myślach).
Konkretne instrukcje dotyczące korzystania z konta.
Doradca klienta wykonywał swoją pracę
profesjonalnie. Pozytywnie zaskoczyła mnie jego
propozycja rozmowy z dyrektorem banku, który chciał
mnie przywitać jako nowego klienta.

Doradczyni chętnie odpowiadała na moje pytania.
W placówce jest możliwość otrzymania czegoś do picia.
Pomieszczenie placówki utrzymane w czystości
i porządku. Miły zapach, odpowiednia temperatura
i dobra organizacja przestrzeni. Dobry podział
stanowisk obsługi klientów.
Doradca kompetentny, znający się na swojej pracy.
Duże umiejętności sprzedażowe. Polecam.

Minusy
Brak wolnych miejsc parkingowych w pobliżu
placówki. Musiałem chwilę czekać na obsługę
po wejściu do oddziału.
Obsługa trwała zdecydowanie za długo,
doradca zapowiedział, że potrwa do pół godziny,
a od tego momentu minęły aż 42 minuty.

Minusy
Brak wydzielonego parkingu dla klientów banku.
Małe pomieszczenie oddziału nie gwarantuje dyskrecji
obsługi. Bardzo niewygodne stanowiska obsługi
— dwa stołki barowe przy wysokiej ladzie i jedno biurko
— bardzo niewygodne od strony klienta.
Trochę za krótkie rozpoznanie potrzeb, niektóre
pytania padały już po zaprezentowaniu oferty konta.
Niemal nic nie było na temat bankowości on-line
i mobile.

Ocena ergonomii
Serwis i aplikacja na bardzo wysokim poziomie.

Bardzo spodobało mi się pytanie na samym początku
spotkania o to, ile czasu chcę przeznaczyć na rozmowę.
Całe spotkanie było bardzo miłe. Gdybym miała
podpisać umowę, to od razu bym się zdecydowała.
Pracownik potrafił zbudować dobrą relację między
nami, podawał szczegóły dotyczące konta, opierając się
na własnych doświadczeniach i podając przykłady
z własnego życia, co bardzo wzbudzało moje zaufanie.

Zaproponowano porównanie oferty z innymi bankami,
ale potem się wycofano, mimo że powiedziałam,
że chętnie bym porównała.
Doradczyni była za idealna, nie wzbudzała mojego
zaufania. Jeśli wybiłam ją z rytmu jej idealnej obsługi,
widać było, że to nie po jej myśli i chce wrócić do tego
co ma w planie rozmowy.
Doradczyni na stanowisku obok mówiła za głośno,
przez co trudno było prowadzić rozmowę z moim
doradcą. Również młodszy pracownik siedzący
obok pracownika, który mnie obsługiwał, zakłócał
dyskrecję rozmowy.

Ocena ergonomii
Przemyślany i dopracowany serwis internetowy,
aplikacja na jego tle wypada słabiej.

Zaskakująca prostotą świetna aplikacja i serwis,
także wysoko oceniona przez użytkowników.
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d czterech lat w czołówce, ale tym razem udało
się tylko powtórzyć zeszłoroczny wynik — Bank
Millennium nie zdołał wspiąć się powyżej zajętego w 2016 r. trzeciego miejsca, chociaż rok wcześniej
triumfował w rankingu. 79,3 pkt. na sto możliwych to
jednak powód do zadowolenia, a instytucja wyróżniała
się w niemal każdym badanym wymiarze. Szczególnie
wysokie noty, dające Bankowi Millennium drugie miejsce, przyznano za sprawność odpowiedzi na formularz
kontaktowy. Piętą achillesową okazała się natomiast
infolinia, gdzie wyprzedziło go sześciu konkurentów.

W dalszym ciągu Millennium może uchodzić niemal
za wzór doskonałego podejścia do sprzedaży.
W tej kategorii bank zdobył 77,3 proc. pozytywnych
wskazań i znalazł się na trzeciej pozycji. Tajemniczy
klienci chwalą doskonałe maniery pracowników, profesjonalizm w prezentacji oferty i przemyślany proces
doradztwa. Krytyczne uwagi dotyczyły tempa obsługi
oraz niedociągnięć w aranżacji placówek.
Mocną stroną banku pozostaje ergonomia kanałów
elektronicznych, chociaż pod tym względem Bank
Millennium znalazł się o oczko niżej niż w zeszłorocznym
rankingu. W badaniu uzyskał 61,8 proc. pozytywnych
ocen i dał się wyprzedzić PKO Bankowi Polskiemu
oraz mBankowi. [MK]

rzed rokiem brązowy medalista w rankingu głównym, w tym roku poza podium, co jednak, jak
na bank, który pod koniec 2016 r. niemal został
sprzedany, co przecież musiało odbić się na morale
załogi, zasługuje na duże słowa uznania. W relacjach tajemniczych klientów nie widać zresztą śladu defetyzmu
czy depresji w oddziałach Raiffeisena, jest natomiast
sporo ciepłych słów o kulturze osobistej i podejściu do
interesanta. Umiejętności komunikacyjne Raiffeisen ma
na poziomie z czołówki bankowej. Co z tego, skoro jest
zaskakująco słabym sprzedawcą. W kategorii „transakcyjność”, w której tajemniczy klienci oceniają banki
pod kątem sprawnego procesu finalizacji rozmowy
informacyjnej i spisania umowy, Raiffeisen zajął dopiero
9. miejsce (67,9 proc.). To dziwi, ponieważ po liftingu
podstawowych produktów dwa lata temu pracownicy
naprawdę mają co sprzedawać.
Call center i służby odpowiedzialne za serwis zdalny
nieco zaniżają poziom. Infolinia dostała 73,7 proc.
ze 100 możliwych do zdobycia, zajmując 9. miejsce.
Przydałby się też przegląd formularzy kontaktowych.
Raiffeisen został w tej kategorii sklasyfikowany
na 7. miejscu (67,8 proc.) i od Getinu (86,2 proc.),
Millennium (83 proc.), które mają najlepiej dopracowaną dokumentację, dzieli go duża odległość.

ank Zachodni WBK w tegorocznej edycji rankingu jakości obsługi awansował na 5. miejsce.
To jedno oczko wyżej niż rok wcześniej. Wynik
całkiem niezły, biorąc pod uwagę, że jeszcze przed
dwoma laty znajdował się na 15. pozycji pod względem
jakości obsługi. Audytorzy dobrze ocenili podejście do
klienta i standard obsługi w placówkach. Zwracali uwagę na wysoką kulturę osobistą, szacunek i profesjonalne
traktowanie klienta. Lepiej wypadły też same placówki.
W ubiegłym roku krytykowano ich estetykę i czystość.
Tym razem tajemniczy klienci chwalili dobrą organizację oddziału, wygodne fotele i stanowisko z dostępem
do bankowości internetowej. Narzekali natomiast na
obsługę przy wysokiej ladzie na stojąco.

Słabiej wypadły noty w pozostałych kategoriach. Proces
zakupu konta nie zadowolił wszystkich audytorów
— wskazano na nierównomierny poziom obsługi. Jedni
narzekali, że pracownik poświęca zbyt mało czasu na
prezentację oferty, inni, że proces zakupu trwa za długo
— konsultant analizuje taryfę opłat i prowizji punkt po
punkcie.
Dobrze oceniono natomiast ergonomię bankowości
internetowej i mobilnej. Pod tym kątem w rankingu
bank zajmuje 4. miejsce. Zawdzięcza to wysokim notom
użytkowników i wysokiej ocenie satysfakcji. [WB]

Podobnie jest z ergonomią systemów transakcyjnych.
Tu bank zupełnie poległ, gdyż uzyskał dopiero 14. notę.
Bez inwestycji w procesy i infrastrukturę Raiffeisenowi
trudno będzie myśleć o powrocie na podium, nawet
z najlepiej przeszkolonym personelem na front-office. [ET]

Plusy
Pytanie, ile mam czasu, jest świetne. Pracownik zna
się na sprzedaży. Wykorzystuje standardy obsługi
w sposób umiejętny, dzięki czemu czułem się zadbany
i miałem poczucie miło oraz produktywnie spędzonego
czasu.
Pełen profesjonalizm obsługi — ubiór, analiza
potrzeb, prezentacja oferty, wykorzystanie materiałów,
podejście do klienta — wszystko. To jednak robi
wrażenie — czujesz, że jesteś w banku, a nie w jakiejś
przypadkowej instytucji.
W trakcie prezentacji oferty pani posługiwała się
kartami produktów w sposób tak dla mnie obrazowy
i przejrzysty, że wszystko dokładnie zapamiętałam.

Oferta banku jest, sama w sobie, bardzo atrakcyjna,
do tego kompetencje pracownika spowodowały chęć
skorzystania z oferty. Oferta pokazywana była
na tablecie, co mile zaskakuje, bo jest to rzadkość.
Duża wiedza i swoboda omawiania produktu.
Dodatkowo pewność siebie i umiejętności zachęcające
to wszystko powodowało, że na pewno skorzystałbym
z produktów tego banku. Uśmiech, wysoka kultura
osobista i pełne zaangażowanie ze strony pracownika.
Doradca posiada wiedzę, jest kompetentny, taktowny.
Daje się odczuć, że omawia ofertę własnymi słowami.
Podkreśla atuty produktu w odniesieniu do wcześniej
przeprowadzonej analizy potrzeb.

Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie niesamowicie
miłe podejście do klienta, szacunek, profesjonalne
traktowanie. Najbardziej zapadło mi w pamięć miłe
przywitanie i sympatyczne dżentelmeńskie pożegnanie
z odprowadzeniem i otworzeniem drzwi.
Wygodne fotele, dostęp do ulotek, komputera.
To wszystko sprawiało, że klient może czuć
się komfortowo.
Pracownica była bardzo zaangażowana w obsługę,
dopytywała o szczegóły, zapewniła możliwość
zapisania danych wrażliwych na kartce, była życzliwa
i posługiwała się zrozumiałym językiem (bez natłoku
terminologii bankowej).

Czekałem nieco za długo (ponad 20 minut)
i nie rozumiałem czemu, bo w pewnym momencie
dwóch pracowników było wolnych.
Zbyt długi czas spotkania — omawianie
wszystkich produktów banku, brak oddzielenia
pomiędzy stanowiskami.
Mała placówka, brak zachowania poufności
rozmowy, słaba wentylacja placówki.
Mało komfortowe pomieszczenie.

Nie podobało mi się wnętrze, a szczególnie
rozlokowanie stanowisk obsługi — zbyt blisko siebie, bez
rozdzielenia stanowisk. Powoduje to brak zachowania
dyskrecji rozmowy.
Pokazano mi filmik motywacyjny na stronie
internetowej, zupełnie nie wiem po co, bo przecież ja
nie potrzebuję motywacji, tylko chciałam zobaczyć
funkcjonalności — to było dziwne, bez sensu
i niepotrzebnie zajmowało czas.
Negatywne dla mnie było to, że pracownik bardzo
często, jak dla mnie za często, powtarzał się, mówiąc
o kosztach miesięcznych za kartę.

Pracownik sam korzysta z kont w swoim banku i dzieli
się swoim doświadczeniem, ale nie powinien tak bardzo
opowiadać o jakichś kombinacjach, żeby uniknąć opłat.
Słabo poprowadzone spotkanie przez doradcę.
Niby pracownik się starał, ale nie potrafił mnie w żaden
sposób zaciekawić i zainteresować produktem.
Często zapadała cisza, a doradca chwilami nie wiedział,
co mówić. Odwracał wzrok. Zabrakło mu pewności
siebie i zdecydowania.
Może trochę za blisko stojące biurka doradców,
możliwość słyszenia rozmów obok. Kwestie drażliwe,
jak dane czy kwoty pieniędzy, są wpisywane na kartkach
i podawane w trakcie rozmowy.

Zeszłoroczne miejsce na podium obronione,
niezmiennie wysoka jakość.

Niestety, nowy serwis transakcyjny rozczarował,
aplikacja jest dość przeciętna.

Stabilne wysokie noty, do tego uznanie użytkowników
(wysoka ocena satysfakcji).

VI
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iedyś zasługiwał na miano bankowego dinozaura, dziś wyprzedza przeciwników w cyfrowym
świecie. Pod względem jakości obsługi PKO
Bank Polski robi widoczne postępy i awansuje o dwa
oczka w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem.
Szósta lokata w ogólnym zestawieniu to pochodna
przeciętnych ocen wizyt informacyjnych i transakcyjnych, ale w rankingu ergonomii kanałów elektronicznych największy krajowy detalista nie miał sobie
równych. Zdeklasował konkurentów, wyprzedzając
następnego w kolejności gracza aż o 14,5 pkt. proc.
Konsekwencja w usprawnianiu bankowości internetowej i mobilnej przynosi efekty. Bardzo dobre noty zebrała także sprawność infolinii — 81 proc. pozytywnych
wskazań dało bankowi czwarte miejsce w zestawieniu.
Tajemniczy klienci wskazywali na profesjonalizm
pracowników, ale nie omieszkali wytknąć bankowi kłopotów z zapanowaniem nad płynnością obsługi. Słowo
„kolejki” pojawia się wielokrotnie w ocenach, chociaż
z uznaniem odnotowano próby zaprzęgnięcia technologii do rozładowania zatorów. W badaniu sugerowano
także nieco bardziej energiczne tempo prezentowania
oferty. [MK]

zok i niedowierzanie — to pierwsza reakcja
na miejsce banku w tegorocznym badaniu.
Ubiegłoroczny lider, sewryjski wzorzec obsługi
oddziałowej i zdalnej, spadł aż na siódmą lokatę, wprawiając w konsternację organizatorów rankingu, którzy,
ze względu na skalę dewaluacji serwisu w Śląskim zlecili
dodatkowe, wnikliwe badania raportów składanych
przez tajemniczych klientów. Być może tajemnica spadku tkwi w nowym podejściu do obsługi w banku, który,
jak głosi wieść gminna, odchodzi od utartych schematów, wyuczonych formułek, zostawiając większą swobodę doradcom. Analiza raportów wskazuje, że części
audytorów podobał się ten free style: pracownik zamiast
sztywnej prezentacji możliwości serwisu internetowego
zapraszał interesanta do siebie za biurko i kazał zrobić
samemu przelew. Ale większości formuła „bliżej” klienta
niekoniecznie się podobała. Łączna ocena jest, jaka jest:
siódme miejsce, bez specjalnych odchyleń in plus i in
minus. Trudno wskazać obszar, w którym Śląski jakoś
specjalnie się wyróżnia, poza jedną kategorią: formularz
kontaktowy. Tu widać pierwsze efekty nowej strategii
komunikacyjnej banku, polegającej na uproszczeniu dokumentacji. ING dostał czwartą ocenę wśród wszystkich
banków za przejrzystość formularzy (74,8 proc.).

ank Ochrony Środowiska znacząco poprawił
swoją pozycję względem ostatniego badania.
Awansował aż o pięć oczek w ogólnym rankingu
jakości obsługi, wskakując na ósmą lokatę. Awans
odzwierciedla znaczącą poprawę, ale nadal jest kilka
rzeczy do nadrobienia. Podobnie jak w ubiegłym roku,
słabe noty zebrały placówki — ciasnota, słabe oznakowanie stanowisk, długie oczekiwanie w kolejce czy mało
miejsc parkingowych. Audytorzy zauważyli też,
że pracownicy BOŚ chwalą misję ekologiczną banku,
ale nie zawsze są w stanie wyjaśnić, co ma ekologia
do kredytów.

Lepiej od części informacyjnej wypadła część transakcyjna, czyli zakup produktu. Pracownicy byli mili, uprzejmi,
wykazywali się inicjatywą. Potrafili też odpowiedzieć
na wszystkie wątpliwości klienta dotyczące konta.
Słabo wypadło natomiast badanie ergonomii systemów
bankowości internetowej i mobilnej. Bank zajął 16. lokatę
na 19 badanych banków. Audytorzy wypunktowali
sporo błędów użyteczności i brak aplikacji mobilnej
z prawdziwego zdarzenia. Proponowane przez bank
rozwiązanie uznano za atrapę. [WB]

Przeciętnie wypada ocena ergonomii serwisów mobilnego oraz internetowego (56,2 proc.), co jak na bank
przykładający tak dużą wagę do cyfrowych kanałów
mocno zaskakuje. [ET]

Plusy
Placówka doskonale wyposażona. Wyznaczanie
kolejności przez automat i równocześnie określenie,
którym jestem w kolejności klientem, bardzo mi
odpowiadało. Zachowanie i przeprowadzenie rozmowy
przez pracownika bardzo profesjonalne, a równocześnie
przejrzyste i zrozumiałe dla mnie.
Usystematyzowanie, dociekliwość, uprzedzenie
o pytaniach i ich celu oraz podsumowanie potrzeb,
poruszanie się tylko w granicach takich, jakie wynikały z
rozpoznania potrzeb, bez rzucania produktami na oślep,
to także dobra dynamika rozmowy i wysoka kultura
osobista pracownika.

Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie wygląd
oddziału, jego nowoczesność i przestronność. Podobało
mi się to, że mogłam odbyć rozmowę w osobnym
pomieszczeniu. Bardzo się to różniło od zatłoczonych
oddziałów innych banków.
Energiczna, konkretna doradczyni,
miła — odprowadziła mnie do samych drzwi,
dała poczucie, że jest do mojej dyspozycji.
Doradca — bardzo dobry dobór słów jak i prowadzenie
rozmowy, duża wiedza i łatwość posługiwania się nią.

Uważam, że pracownik wykonywał swoją pracę
profesjonalnie. W placówce podobało mi się to, że była
ona jasna i komfortowa. Podoba mi się również to, że
BOŚ Bank dba o środowisko, np. poprzez proponowanie
swoim klientom różnych rozwiązań ekologicznych.
Doradca jest osobą uprzejmą, kompetentną. W trakcie rozmowy da się odczuć, że pracownik ma doświadczenie w swojej pracy. Omawia ofertę własnymi słowami, a nie wyuczonymi regułkami. Stara się przekazać
możliwie jak najwięcej informacji w jak najprostszym
języku. Doradca stosuje język korzyści.
Bardzo taktowny i skrupulatny doradca. Budził
zaufanie. Nie nalegał na natychmiastową decyzję.

Brak jakiegokolwiek krzesła dla oczekujących
na obsługę. Brak poufności rozmowy.
Pracownica powiedziała, że prezentacja potrwa 5 min,
a trwała pięć razy dłużej. Pracownica mówiła, co chciała,
nie słuchała mnie, np. zapytałem o różnice między
serwisem transakcyjnym a aplikacją, a pracownica
opowiedziała o ograniczeniach kwotowych przelewów.
Zostałem zasypany szczegółowymi informacjami na
temat dwóch kont, a na dodatek pod koniec rozmowy
dowiedziałem się o trzecim wariancie konta. Z tyloma
informacjami w głowie chciałem jak najszybciej uciec
z oddziału i usiąść przed komputerem, gdzie na spokojnie
przeczytałbym o ofercie banku na jego stronie www.

Obok biurka pracownika są krzesła dla osób oczekujących. Inna klientka słyszała całą naszą rozmowę. Ja
słyszałem rozmowę z klientem przy innym biurku.
Cross-selling nietrafiony, nagle pracownica wspomniała, że jako Bank Ochrony Środowiska wspierają
ekologię, więc mają kredyty na preferencyjnych warunkach (co ma ekologia do kredytów, nie wytłumaczyła).
Zdecydowanie zabrakło mi odpowiedniej prezentacji bankowości internetowej i mobilnej, tym bardziej
że pracownica wiedziała, że mi na niej zależy. Dość
pobieżnie został potraktowany ten temat, o bankowości mobilnej — poza tym, że jest, nie dowiedziałam się
praktycznie niczego.

Nowatorskie podejście nie zawsze znajduje uznanie
w oczach użytkowników, choć obiektywnie bardzo
dobry projekt zarówno serwisu, jak i aplikacji.

Sporo błędów użyteczności. Słabo. Brak aplikacji
mobilnej — atrapa w postaci skrótu do wersji RWD
to za mało.

Minusy
Długie oczekiwanie na obsługę, pomimo
że w placówce znajdowało się jeszcze czworo
pracowników, którzy jednak nie zajmowali się
obsługą klientów.
Przyszłam do PKO, pobrałam numerek, siadłam
sobie i spokojnie z książką czekałam na swoją kolej.
Przede mną było 11 osób — tak pokazywał bilet.
Po 40 minutach poprosił mnie do siebie młody doradca.
Zabrakło pokazania przez pracownika, jak aktywować
bankowość mobilną i internetową, co dla osób
starszych jest ważne.

Ocena ergonomii
Zarówno serwis internetowy, jak i aplikacja mobilna
PKO Banku Polskiego zostały ocenione najwyżej.
Brawo i tak trzymać!

PULS BIZNESU, 21-23 KWIETNIA 2017

IX MIEJSCE

X MIEJSCE

XI MIEJSCE

Credit Agricole

Citi Handlowy

Bank Pekao

W

C

B

rankingach jakości obsługi Credit Agricole
przeżywał wzloty i upadki. W 2014 r. był tuż
za podium, by dwa lata później znaleźć się
na odległym 14. miejscu. W najnowszej edycji rankingu
„Złoty Bankier” wspiął się aż o pięć oczek i zajął
9. lokatę. Najlepiej na tle konkurentów bank wypadł
w kategorii odpowiedzi na pytania składane przez formularz w sieci, gdzie ocena 70,9 proc. dała mu
5. miejsce. Pozostałe składowe oceny prezentują się
co najmniej średnio. Ocena wizyt transakcyjnych lokuje
Credit Agricole w drugiej połowie stawki, informacyjnych — podobnie. Na tym tle jak diament błyszczy wprowadzona niedawno do oferty aplikacja mobilna. Chociaż
ogólna ocena ergonomii kanałów elektronicznych
wypadła przeciętnie, to m-bankowość wyróżniono jako
jedną z trzech najbardziej funkcjonalnych na rynku.

Klienci mieli po wizytach w placówkach Credit Agricole
mieszane odczucia. W części krytykę prowokowała
aranżacja lokalu i brak prywatności podczas obsługi, ale
pochlebne opinie pracownicy zebrali za zaangażowanie
i sprawną prezentację oferty. Negatywnie oceniano
przypadki agresywnego podejścia do sprzedaży oraz
„siłowego” proponowania niedopasowanych do profilu
klienta produktów. [MK]

oś się psuje w państwie duńskim — można powtórzyć za Marcellusem, patrząc na miejsce banku w badaniach jakościowych TNS w ostatnich
latach. Przed dwoma laty zajmował mocną 5. pozycję.
Rok później znalazł się dwa oczka niżej, ale pod względem umiejętności sprzedażowych lokował się w ścisłej
czołówce. W tym roku Citi spadł do kategorii przeciętnych banków. 10. miejsce w rankingu głównym to nie
jest ani szczyt możliwości, ani jego ambicji. Niestety,
w każdej z badanych kategorii Handlowy wypada przeciętnie, a w ergonomii po prostu słabo. Przeciętne noty
bank zebrał za prezentację oferty — 61,5 proc. Dziesiąty
jest Handlowy pod względem umiejętności transakcyjnych (66 proc.). Z banków pierwszoligowych słabiej tu
wypadł tylko Credit Agricole (63,9 proc.).

Zaskakuje niska ocena infolinii banku, usługa płatna dla
klienta. Citi został sklasyfikowany dopiero na jedenastym
miejscu. Powód? Mniej niż połowa doradców z banku
przedstawia się z imienia i nazwiska, tylko nieco ponad
40 proc. po rozwiązaniu problemu klienta zapytało, czy
może jeszcze w czymś pomóc. Tylko co trzeci konsultant próbował zainteresować rozmówcę kontem banku.
Nieczytelne są formularze i druki, o czym świadczy bardzo niska nota 35,3 proc., lokująca go w końcówce stawki. Sporo do życzenia pozostawia ergonomiczna strona
serwisów mobilnego i internetowego, co nie od dzisiaj
jest piętą achillesową nowoczesnej skądinąd bankowości elektronicznej Handlowego. Sytuacji nie poprawiła
nowa aplikacja banku, bo „rozgryzienie” mechaniki
działania wymaga sporo cierpliwości od klienta. [ET]
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ank Pekao spadł w tegorocznym rankingu jakości obsługi na 11. lokatę. Rok wcześniej zajmował
9. pozycję. Najlepiej wypadła jego infolinia
informacyjna — w tej kategorii jest to najlepszy bank
na rynku. W porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami
lepiej wypadła ocena ergonomii kanałów elektronicznych. Obecnie bank plasuje się w tej kategorii
na 7. lokacie, czyli pięć pozycji wyżej niż w 2016 r.
Zdaniem audytorów, aplikacja Pekao nadal spełnia
swoje zadanie.

Bank nie wyciągnął wniosków z błędów popełnionych
rok wcześniej. Tajemniczy klienci narzekali na placówki, które są zbyt duże i panuje w nich hałas. Wytykali
brak gospodarza oddziału, który uzupełniłby standy
o brakujące ulotki, narzucił jednolity standard ubioru
i obowiązek noszenia plakietek z nazwiskiem i zajmowanym stanowiskiem. „Koszmarnie długi” był też czas
oczekiwania na obsługę.
Pracownicy byli mili i kulturalni, ale nie wszyscy wykazywali zaangażowanie, gdy dochodziło do sfinalizowania
umowy. Niektórzy ankieterzy odnosili wrażenie, że bank
nie musi zabiegać o klientów, bo przecież jest na rynku
„od zawsze”. [WB]

Plusy
Wysoki poziom kultury osobistej pracownika.
Pracownik dobrze zna ofertę banku i potrafi ją sprawnie
zaprezentować. Zdecydowaną zaletą placówki jest fakt,
że klienci są obsługiwani w osobnych pomieszczeniach,
co sprzyja zachowaniu dyskrecji podczas obsługi.
Polubiłam doradcę, mówił o kampanii „zależy nam”
— podobało mi się, że angażuje się w obsługę, powołując się na wartości firmy.
Obsługa przyjazna i miła, podobało mi się, że pracownik przedstawił atrakcje i korzyści płynące z posiadania
konta — co bardziej mi się podobało, niż by omawiał
kilka kont. Uważam, że właściwie dobrał ofertę i skupił
się na korzyściach.

Po wejściu do placówki widocznych było kilku wolnych
doradców, jeden klient. Od razu po moim wejściu
zostałam zauważona przez jednego z pracowników, zapytana o cel wizyty, rozpoczęto badanie moich potrzeb
i przedstawianie oferty, w międzyczasie zapytano mnie,
czy się czegoś napiję.
Dynamiczna, bardzo sympatyczna obsługa.
Dostałam wiele informacji w tzw. pigułce.
Wygodne miejsce obsługi, poczęstunek kawą, dość
jasne przedstawienie zalet konta i karty kredytowej.

Bardzo miła atmosfera rozmowy. Nie było to siedzenie
w milczeniu. Dużo opowieści i prób wprowadzenia
w tajniki, szczególnie płatności PeoPay. Przejście
ze mną przez aktywację bankowości online.
Pracownik wstał przy przywitaniu, nawiązał kontakt
wzrokowy, przedstawił ofertę jednego konta,
ale w sposób jasny i zrozumiały.
Placówka znajduje się w centrum miasta. Dobra
dostępność, parking dla klientów. Otoczenie placówki
i sama placówka czysta i zadbana.

Ekrany dotykowe nie zawsze reagują na polecenia
prowadzącego spotkanie. Zabrakło materiałów
w formie papierowej, np. ulotki lub tabeli opłat. Niestety
nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich informacji.
Ciasne pomieszczenie, obsługa na stojąco, brak komfortu i dyskrecji rozmowy. Miałam ochotę jak najszybciej stamtąd wyjść.
Brak badania potrzeb. Po prezentacji oferty
doradczyni zapytała, czego oczekuję, ale nie dała mi
szansy na odpowiedź, tylko sama sobie odpowiedziała.

Negatywnie oceniam zaangażowanie pracownika,
miałam wrażenie, że jeśli jestem w Banku Pekao,
który jest „od zawsze”, to pracownicy nie muszą
zabiegać o klienta.
Koszmarnie długi czas oczekiwania, brak analizy
potrzeb, krótka bezproduktywna rozmowa, suche
przedstawienie oferty.
Brak identyfikatora od razu rzucał się w oczy.
Sama rozmowa była miła, jednak czasami monotonna.
Myślę, że jakość prezentacji zdecydowanie wzrosłaby
w przypadku wykorzystania jakichkolwiek materiałów
informacyjnych.

Po takim graczu spodziewaliśmy się znacznie więcej.

Może serwis i aplikacja nie są najpiękniejsze,
ale zaskakująco dobrze działają i są wysoko oceniane.

Minusy
Obsługa minut 3, czas oczekiwania minut 17. Totalny
brak dyskrecji, klienci czekający w kolejce słyszą słowo
w słowo rozmowę doradcy z klientem. Widziałam, że
w placówce jest osobny pokój, ale nie zostałam do niego
zaproszona, zostałam obsłużona na stojąco przy ladzie.
Pracownica opowiadała mi entuzjastycznie o aplikacji
mobilnej, ale nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie,
jakie są różnice między aplikacją a serwisem transakcyjnym. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego bank
próbuje mi wcisnąć ubezpieczenie.
Zbyt natarczywe dążenie do finalizacji produktu.
Przy drugiej odmowie doradczyni powinna już pozwolić
na zastanowienie się. Czułam się przyparta do muru.

Ocena ergonomii
Serwis desktopowy zdecydowanie wymaga zmian,
aplikacja zadebiutowała w wielkim stylu
(trzecie miejsce w rankingu aplikacji).
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lior niosący na sztandarach hasło „wyższej
kultury bankowości” ponownie spadł na
niższą pozycję w rankingu jakości obsługi
klienta. Przed dwoma laty zajmował 10. lokatę,
w ubiegłym roku spadł na 11., dziś trafił na 13. miejsce z wynikiem 53 proc. Na tle konkurentów wyróżnia się w zasadzie jedynie niezłą jakością infolinii
— w tej kategorii zajmuje 5. lokatę na 19 banków
ogółem. Pozostałe kategorie nie wykraczają poza
ogólnie przyjęty standard, plasując Aliora w drugiej
dziesiątce zestawienia.

A

Z przeprowadzonego audytu wynika, że poziom
jakości obsługi w placówkach nie stoi na równym
poziomie. Audytorzy chwalą profesjonalizm i kulturę osobistą pracowników, ale nie brakuje negatywnych opinii. Zarzucają pracownikom słabe zaangażowanie w rozmowę, niezdecydowanie, znudzenie
i protekcjonalne traktowanie klienta.

10. jest BGŻ BNP pod względem jakości serwisu
telefonicznego. Tajemniczy klienci przyznali bankowi
69,7 proc. na 100 możliwych.

o kilku latach przemieszczania się pomiędzy
górną częścią rankingu a ostatnimi miejscami
dla Deutsche Banku nadszedł czas stabilizacji. W tym roku znalazł się dokładnie tam, gdzie rok
wcześniej — na 12. lokacie, zdobywając 53,4 proc.
Wyjątkowo niską ocenę bank otrzymał w kategorii
wizyt transakcyjnych, gdzie przypadło mu ostatnie
miejsce. Tajemniczy klienci wielokrotnie skarżyli
się na obojętność obsługi i bardzo pobieżną prezentację oferty. Nakierowana raczej na zamożniejszą
klientelę instytucja wypadła kiepsko w porównaniu
z typowo detalicznymi konkurentami, chociaż
w przypadku wizyt informacyjnych wynik
nie był już tak rażąco niski i Deutsche Bank zajął
13. miejsce. Klienci odnotowali, że kierowano ich
do serwisu internetowego, a proces założenia rachunku w sieci jest przyjazny dla użytkownika.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła infolinia banku,
która pod względem jakości obsługi wyprzedzona
została tylko przez dwie instytucje. Dość pozytywne
opinie bank zebrał także za przejrzystość formularza (6. miejsce wśród badanych banków).
Na ocenie ergonomii kanałów elektronicznych zaważył brak bankowości mobilnej — Deutsche Bank
ulokował się na 13. pozycji w tej kategorii. [MK]

Ergonomia systemów bankowości internetowej
i mobilnej została oceniona przeciętnie — w tej
kategorii bank znalazł się w połowie rankingu
na 9. pozycji. Audytorzy zwrócili uwagę, że system
i aplikacja zatrzymały się w miejscu, nie wnosząc
niczego nowego. [WB]

wans o jedno miejsce może nie jest spektakularny, ale jak na bank świeżo po fuzji, kiedy
skoncentrowany był bardziej na sobie niż na
kliencie, jest to osiągnięcie. Widać postęp w podejściu
do klienta. Przed rokiem BGŻ był w ogonie stawki.
W tym roku jest 14 (51,5 proc.), ale konkurenci są absolutnie w zasięgu: Deutsche Bank i Pekao. Od obydwu
banków lepszy jest pod względem sprzedażowym.
Ba, prześcignął nawet takiego specjalistę jak Alior.
63,9 proc. uzyskane w badaniu daje mu wysokie
12. miejsce w kategorii „transakcyjność”.

Pozostałe wyniki to mieszanka plusów i minusów.
Dramatycznie wypadła ocena formularzy kontaktowych.
Ledwie 15 proc. możliwych do zdobycia punktów
to najgorszy wynik w całym rankingu i dobry pretekst
do zatrudnienia w banku językoznawcy.
Wyczuciem wykazują się natomiast specjaliści
odpowiedzialni za bankowość elektroniczną BGŻ.
56,8 proc. za ergonomię daje mu wysokie 6. miejsce
w zestawieniu. [ET]

Plusy
Obsługa w oddzielnym pomieszczeniu dająca
najwyższy komfort dyskrecji. Sprawna i rzeczowa.
Pracownik biegle posługiwał się informacjami
na temat produktu.
Obsługa była dość sprawna, spokojna i sympatyczna.
Pracownik wzbudzał zaufanie, był wyważony
i profesjonalny. Potrafił nawiązać relację.
Pracownik przeprowadził obsługę klienta w sposób
profesjonalny i kulturalny. Bardzo podoba mi się
przestronność tej placówki banku oraz wygodne
i nowoczesne miejsca siedzące.

Szybki proces, jasna prezentacja oferty, mała papierologia dzięki wykorzystaniu tabletu oraz wysyłaniu
dokumentów na e-mail. Dobre warunki do obsługi
(bo osobny pokój).
Wygląd placówki i organizacja przestrzeni zasługują
na wyróżnienie. Placówka zapewnia superkomfortowe
warunki obsługi dzięki podziałowi pomieszczenia
na boksy. Atmosfera panująca w placówce, cicha,
spokojna.
Po wejściu do placówki zostałem od razu powitany
i zaproszony do stanowiska. Konkretna i energiczna
rozmowa, ale niepoprzedzona zbyt wieloma pytaniami.

Placówka miała nowoczesny wystrój, w zielonej
kolorystyce. Widoczny kącik dla dzieci.
Bardzo atrakcyjna placówka: duża przestrzeń, sala
przestronna, można wygodnie usiąść, oczekując
w kolejce, i jest zachowana poufność rozmowy.
Pracownica była skupiona na obsłudze i nie tylko
starała się odpowiedzieć na wszystkie pytania,
ale też starała się wyprzedzić to, o co mógłbym zapytać.

Podpisywanie dokumentów elektronicznym piórem
na dotykowym ekranie — niewygodne — miałem
wrażenie, że mój podpis jest nienaturalny.
Słaba komunikacja, doradca raczej przekazuje
znudzonym głosem informacje, nie troszcząc się
o potrzeby klienta.
Butny, zbyt pewny siebie pracownik, któremu się
wydaje, że na finansach zjadł zęby. Nie podobała mi się
aranżacja wymuszająca bliskość obsługiwanych
i oczekujących na obsługę. Trudno w tym oddziale
zachować dyskrecję.

Chciałbym, aby pracownik banku mówił do mnie naturalnym językiem, a nie nowomową, bo nie rozumiem
co znaczy „obsługa przez kanał elektroniczny”.
Od pracownika banku oczekuję, że dobrze zna ofertę
banku. Nie może być tak, że pytanie klienta pozostaje
bez odpowiedzi, bo pracownik nie wie i musi sprawdzić
(„Sprawdzę, dlatego że była ostatnio zmiana i nie pamiętam, do którego konta zostały zmienione te zapisy”).
Gdybym wiedział, że w banku dowiem się tego,
co sam mogę wyczytać w internecie bez wychodzenia
z domu, to nie wchodziłbym do tej placówki i nie tracił
czasu.

Dawno nie było zmian, chociaż serwis Alior Banku
może pochwalić się najkrótszym średnim czasem
zlecenia przelewu.

Serwis i aplikacja mają już swoje lata,
ale nadal dobrze spełniają swoją funkcję.

Minusy
Pracownik praktycznie nie zbadał moich potrzeb i sam
wybrał konto po zadaniu jednego pytania. Nie wszystkie
dokumenty mi przekazano (kopie). Skanowano mój
dowód.
Pobieżne przedstawienie oferty. Nie czułam,
żeby zależało pracownikom na pozyskaniu nowego
klienta. Nie dostałam żadnych materiałów marketingowych do spokojnego zapoznania się z ofertą w domu.
Obok stanowiska, przy którym się znajdowałam, pracownicy (kobieta i mężczyzna) rozmawiali na prywatne
tematy, szeptali do siebie, przez co czułam się niezręcznie. Nie zwrócili na mnie uwagi po wejściu do placówki,
w związku z tym zajęła się mną inna osoba.

Ocena ergonomii
Ciekawy nowy serwis, wysoko oceniony
przez użytkowników, na miejsce w rankingu
miał jednak wpływ brak aplikacji mobilnej.
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Na tym tle nieźle prezentuje się sprawność infolinii
(75,3 proc. pozytywnych ocen, 8. miejsce) oraz kontaktu
w sieci (11. miejsce). Bardzo nisko oceniono ergonomię
bankowości elektronicznej, gdzie Pocztowy znalazł
się na szarym końcu. Daje o sobie znać przestarzały
i nieintuicyjny w obsłudze serwis transakcyjny oraz brak
bankowości mobilnej w ofercie.

Poprawiają się umiejętności sprzedażowe doradców.
56,1 proc. ocen w tej kategorii to wynik zbliżony
do Aliora i lepszy niż u czterech konkurentów,
wśród których jest np. Pekao.
Całkiem sprawna jest infolinia banku i z 64,3 proc.
punktów niespecjalnie odstaje od reszty stawki.
Daleko za konkurencją jest natomiast pod względem
przejrzystości i zrozumiałości formularzy bankowych.
Gorzej jest tylko w nestBanku i BGŻ BNP Paribas.

owoli w górę — tak można podsumować losy
Banku Pocztowego w ostatnich rankingach jakości obsługi. Dwa lata temu instytucja zajmowała
18. lokatę, w 2016 r. — 17. miejsce, a teraz znalazła się
o dwa miejsca bliżej szczytu. Bank, co ciekawe, wypadł
lepiej w jakości kontaktów zdalnych niż w obsłudze
w placówkach. Rozbudowana sieć naziemnej dystrybucji nie idzie w parze z odpowiednimi procedurami
i przeszkoleniem pracowników. W kategorii wizyt
transakcyjnych Pocztowy otrzymał tylko 50 proc. pozytywnych wskazań, co dało mu trzecie miejsce od końca.
W przypadku wizyt informacyjnych wynik był jeszcze
słabszy — 39 proc.

Tajemniczy klienci zwracali uwagę na brak zaangażowania pracowników i ograniczony zakres doradztwa.
Mieszane odczucia wzbudzały placówki — w części
krytykowano brak oddzielenia od stanowisk usług
pocztowych i, co za tym idzie, niedostateczną dyskrecję
obsługi. Inne uznawano za dobrze wyposażone i zapewniające odpowiedni standard. [MK]

oś drgnęło w Plusie. Co prawda tradycyjnie już
bank znalazł się pod koniec całej stawki, ale
patrząc na szczegóły wyników, widać pierwsze
plusiki. Niestety, tak jak w poprzednich latach, bank
robi nie najlepsze pierwsze wrażenie. W dużej części
jest to wina starych, nieodnawianych oddziałów, które
nie zmieniły wyglądu od czasu Invest Banku — Plus
powinien w nie zainwestować. Pracownicy też nie
zbierają najlepszych recenzji, ale nie jest to już reguła jak
w poprzednich badaniach. Przybywa zaangażowanych
ludzi, zainteresowanych potrzebami klienta.

Na tle rynkowej mizerii Plus Bank nieźle wypada pod
względem funkcjonalności systemów informatycznych
i mobilnych banku. 46,1 proc. pkt. na 100 możliwych daje
mu miejsce w pierwszej połowie drugiej dziesiątki. [ET]

o raz pierwszy w rankingu „Złoty Bankier” ocenialiśmy jakość obsługi w wybranych bankach
spółdzielczych: w neoBanku, Krakowskim Banku
Spółdzielczym i Podkarpackim Banku Spółdzielczym.
Wybór podyktowany był względami metodologicznymi.
Chcieliśmy, żeby banki spółdzielcze były oceniane według podobnych kryteriów jak komercyjna konkurencja.
Przy takim założeniu, z badania odpadły banki ze słabymi serwisami internetowymi, których ocena ma spory
wpływ na ostateczne miejsce w rankingu jakościowym.
Ponieważ było to pierwsze badanie tego sektora, niejako
testowe, prezentujemy łączny wynik dla całej trójki. W takim ujęciu spółdzielcy uplasowali się na 17. miejscu. Pod
wieloma względami banki z tego sektora odstają od komercyjnych, szczególnie dotyczy to ergonomii kanałów
elektronicznych. Obsługa serwisów internetowych nie
jest intuicyjna, chociaż w systemach znaleźć można kilka ciekawych rozwiązań. Narzędzia dla użytkowników
mobilnych, dostępne w dwóch instytucjach, spotkały się
także z surową oceną.
Jakość serwisu w placówkach też odbiega od średniej
rynkowej. Tajemniczy klienci często zwracali uwagę na
obojętność personelu i bierne nastawienie doradców. Nie
jest to jednak reguła. Pod względem umiejętności sprzedażowych całkiem nieźle wypadł bank z Krakowa, który
z 64,7 proc. wskazań audytorów zajął 11. miejsce w ogólnym rankingu. Jasnym punktem w serwisie klientowskim
neoBanku jest infolinia oceniona przez audytorów lepiej
niż w niektórych bankach komercyjnych. [MK]
*neoBank, Krakowski Bank Spółdzielczy i Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Plusy
Pracownica chętnie opowiadała o produktach
i wskazała, jakie są różnice przy oferowanych przez
bank kontach osobistych. Przy placówce znajduje się
parking dla klientów oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Obsługa była sprawna, niestety nie dano mi wyboru
konta, tylko zaproponowano jedno.
Pracownik mówił jasnym i zrozumiałym językiem. Miał
profesjonalny strój, jak przystało na pracownika banku.
Posiadał identyfikator. Utrzymywał kontakt wzrokowy.

Miła i kulturalna obsługa, zaangażowanie oraz wiedza
pracownika, indywidualne podejście do klienta.
Zaangażowanie i aktywna rozmowa, skłanianie
klienta do pozytywnej decyzji, oferta przedstawiona
w atrakcyjny sposób.
Pracownik był bardzo miły, sprawiał wrażenie
optymistycznie nastawionej osoby, co zachęcało
do rozmowy z nim.

Wizyta przebiegła bardzo sprawnie. Doradca zapytał
o cel wizyty, a następnie bez materiałów pomocniczych
przedstawił ofertę konta. Wizyta bardzo szybka, ale
uważam, że doradca w tym czasie przekazał niezbędne informacje. Minusem był fakt, że nie wspierał się
żadną ulotką.
Placówka zadbana i czysta, niewielka,
więc robiąca przyjazne wrażenie.
Czystość na terenie banku, sposób rozmieszczenia
biurek oraz miejsc dla oczekujących, odległość
między nimi była na tyle duża, że nie było problemu
ze swobodnym przeprowadzeniem rozmowy, raczej
małe prawdopodobieństwo, że ktoś z oczekujących
słyszał, o czym rozmawiamy.

W banku znajduje się dosyć duża sala obsługi
klientów, która jest urządzona mało przytulnie.
W placówce nie było klientów. Oddział raczej
zaniedbany, można by rzec brzydki.
Po wejściu do placówki, która moim zdaniem
sprawiała wrażenie takiej przytłaczającej, ciemnej,
żaden z doradców nie zareagował.

Podejście do klienta. Odniosłem wrażenie, że pracownicy zależy na jak najszybszym podpisaniu umowy
i pozbyciu się mnie. Obsługa trwała zdecydowanie za
krótko i prawdę mówiąc, z samego spotkania za wiele
wiedzy nie wyniosłem.
Wszedłem do placówki przez nikogo niezauważony
ani nie powitany. Było tam dwoje klientów i czworo
pracowników i mimo że część pracowników nie obsługiwała klienta, to nikt się mną nie interesował.
Wręczenie ulotki i samodzielne wybranie sobie konta
bez tłumaczenia i przedstawienia oferty przez pracownika. Ignorancja wobec klienta.

Nie jest najlepiej, serwis internetowy
zbyt skomplikowany — aplikacja za prosta.

NeoBank — Kilka ciekawych pomysłów, za mało
jednak na wysoką pozycję, w dodatku brak aplikacji
mobilnej.
KBS — Serwis nieintuicyjny, aplikacja surowa,
niskie noty od użytkowników.
PBS — Serwis bardzo nieintuicyjny.
Aplikacja lepsza, choć też nie zachwyca.
Najniższy poziom ocen użytkowników.

Minusy
Obsługiwał mnie pracownik, który podczas wizyty
był mało dyskretny. Zadawał mi pytania o dane, nie
dając możliwości ich zanotowania na kartce. Podczas
zakładania konta wystąpił jakiś problem techniczny,
który wydłużył czas całej wizyty. Pracownik przekazywał
mój PESEL innemu pracownikowi, co zdecydowanie
obniżyło moje zaufanie do tej instytucji.
W placówce chaos, duża kolejka, pracownicy za szybą
chodzili w tę i z powrotem. Pani, która mnie obsługiwała,
była mało zaangażowana, nie zapytała o moje potrzeby.
Doradca powinien wyraźnie poprosić klienta do stanowiska i zapytać, w czym może pomóc, a nie kiwać
głową lub patrzeć pytająco.

Ocena ergonomii
Niedopuszczalne jest ukrywanie salda rachunku
przed użytkownikiem. No i brak dostępu mobilnego.
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Nest Bank

Technologia zmienia banki

N

est Bank to debiutant w rankingu jakości
obsługi. Jest następcą marek BIZ Banku
i Banku Smart. Niestety debiut w zestawieniu okazał się niezbyt udany — bank zajął 18. lokatę,
zdobywając wyniki na poziomie 38,4 proc. Wypadł
słabo we wszystkich badanych kategoriach. Na
plus można zaliczyć jedynie infolinię informacyjną,
której ocena nie odbiega od ogólnie przyjętego
standardu. Nie wyróżnia się jednak szczególnie pozytywnie.

Audytorzy nie mieli większych zastrzeżeń do kultury
osobistej pracowników. Zwracano jednak uwagę,
że obsługa przebiegała w dość nietypowy sposób
— konsultanci nie byli zainteresowani potrzebami klienta, przedstawiali ofertę „z automatu”.
Sporo negatywnych opinii zebrały same placówki.
Tajemniczy klienci nie mogli się odnaleźć w oddziałach przypominających kawiarnie. Nietypowe
stanowiska obsługi, ich zdaniem, są niewygodne
i mało dyskretne. Zwłaszcza załatwianie formalności przy wysokiej ladzie na przenośnym laptopie.
Badanie ergonomii systemów bankowości elektronicznej wypadło przeciętnie. Audytorzy uznali, że
serwis powinien zostać odświeżony. Lepiej w ich
ocenie wypadła aplikacja mobilna. [WB]

BARTOSZ
CIOŁKOWSKI
dyrektor generalny
polskiego oddziału
Mastercard Europe

P

olskie banki przecierają
szlaki cyfrowej transformacji, z czego korzystają ich
klienci. Przyzwyczajeni do
wygody i szybkości, jakie zapewniają
im najnowsze technologie, coraz
chętniej wybierają aplikację mobilną
zamiast wizyty w oddziale. W jaki
sposób banki będą odpowiadać
na to rosnące zapotrzebowanie na
innowacje w najbliższych latach?

Jedną z kluczowych zmian będzie
rosnąca popularność wirtualnych
asystentów. Postęp technologiczny
nie zmienił faktu, że najbardziej
naturalnym sposobem porozumiewania się ludzi jest rozmowa.
Czatboty pozwalają klientom banków uzyskiwać informacje o swoich
finansach w taki właśnie, naturalny
sposób, korzystając przy tym z siły
sztucznej inteligencji. Obok banko-

wych komunikatorów klienci ery
cyfrowej chcą też zarządzać swoimi
finansami w miejscach w sieci, gdzie
i tak już są, czyli w kanałach społecznościowych, takich jak Facebook,
WhatsApp czy Twitter. Tu również
czatboty będą pomocne.
Drugim trendem, który nabiera tempa, jest biometria. Hasła czy kody
PIN nie tylko łatwo zapomnieć, ale
ich wpisywanie bywa niewygodne.
Konsumenci oczekują alternatyw.
W zeszłorocznym badaniu opinii na
zlecenie Mastercard ponad 1/3 polskich konsumentów zadeklarowała,
że ich preferowaną formą autoryzacji płatności jest odcisk palca.
Tożsamość można też już weryfikować na podstawie głosu, pulsu,
skanu tęczówki, a nawet za pomocą
selfie! Te rozwiązania coraz częściej
goszczą w aplikacjach mobilnych
polskich banków, co poprawia nie
tylko user experience klientów, ale
też bezpieczeństwo ich pieniędzy.
Upowszechnienie się biometrii
dodatkowo przyspieszy trend mobilności, który widać wyraźnie już dziś.
Zgodnie z danymi PRnews.pl,

na przestrzeni 2016 r. w Polsce
przybyło ponad 2 mln użytkowników bankowości mobilnej.
Odpowiadając na ten trend, pomagamy polskim bankom oferować
usługi zbliżeniowych płatności
telefonem. Umożliwia je technologia
tokenizacji, która dba o bezpieczeństwo płatności w standardzie HCE,
a także rozwiązań takich jak Android
Pay. Już dziś 13 banków w Polsce
oferuje swoim posiadaczom
kart Mastercard dostęp do tych
metod płatności, które wydają się
najbardziej naturalnym kierunkiem
rozwoju, ponieważ są następcą doskonale znanych Polakom płatności
zbliżeniowych kartą.
Nowy raport firmy doradczej
Ambrozetti potwierdza, że tempo
przejścia z obrotu gotówkowego na
bezgotówkowy jest w Polsce dobre,
wyższe niż np. w Niemczech czy we
Włoszech. Ten zwrot w kierunku
cyfrowości jest zasługą polskich
banków, które często jako pierwsze
oferują innowacje swoim klientom.
Jestem pewien, że w kolejnych
latach będą nadal grać tę chlubną
rolę pionierów. © Ⓟ
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Plusy
Nieszablonowe podejście do klienta, inny niż w poprzednich bankach styl przeprowadzania rozmowy, bez
zbędnego zanudzania i wypytywania oceniam na plus.
Doradczyni była uśmiechnięta i pogodna.
Starała się w sposób zrozumiały wytłumaczyć zalety
przedstawianej oferty.
Po wejściu do oddziału zostałam miło powitana
i zaproszona do stolika dla oczekujących klientów, zaproponowano do picia kakao. Po chwili podszedł doradca, przedstawił się i opowiedział o ofercie i braku opłat
za konto. Proces zakładania konta nie był uciążliwy,
a cała wizyta trwała zaledwie 30 minut.

Minusy
Powinno być siedzące stanowisko do obsługi.
Z placówki miałam ochotę wyjść jak najszybciej.
Irytujące było załatwianie kwestii finansów przy ladzie.
Pracownik stwierdził od razu, że wszystko jest za 0 zł,
i nie pytał w ogóle o moje potrzeby.
Wnętrze, które jest nieczytelne dla klienta. Wchodzący
ma wrażenie, ze znajduje się w lobby hotelu. Nietypowe
stanowiska do obsługi, które nie wzbudzają zaufania, są
mało profesjonalne. W trakcie rozmowy mogłam zauważyć
podanie innego klienta o wydanie karty do bankomatu.
Doradca wręczył wizytówkę dopiero po tym, jak go poprosiłam. Na stoliku znajdował się prywatny telefon doradcy,
na którym wyświetlały się przychodzące wiadomości.

Ocena ergonomii
Średni serwis, aplikacja znacznie lepsza, z nowym
brandem przydałoby się odświeżenie.

Jak klient widzi ofertę
HANNA PIOTROWICZ
account director
Kantar TNS

Z

akończyliśmy realizację
kolejnej edycji wielokanałowego badania jakości obsługi.
W tym roku szczegółowo przeanalizowaliśmy różne formy kontaktu
klienta z bankiem, sprawdzając:
czy spełniają swoje podstawowe
funkcje, czy wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom klientów
i czy korzystanie z ich usług może
być źródłem satysfakcji?
Spojrzeliśmy na banki z perspektywy klienta szukającego idealnej oferty, który będąc w procesie decyzyjnym, zbiera różne doświadczenia,
a suma tych doświadczeń pozwala
mu podjąć właściwą decyzję.

Pierwszym i niezwykle zaskakującym dla niejednego klienta
doświadczeniem może być kontakt
z bankiem przez formularze
udostępniane na stronach www.
To niezwykle prosta i znana od wielu
lat forma zadawania pytań, która już
na etapie wysyłania pytania może
przysporzyć problemy. Mamy zatem
zbyt rozbudowane formularze wymagające podania obligatoryjnie wielu
danych, konieczność akceptowania
niezrozumiałych pozwoleń i regulaminów, a także uwiarygodnienia
klienta. W odpowiedzi potencjalny
klient dostaje (albo nie) szablonową
odpowiedź lub zdawkowe informacje.

Kolejnym, ale pozytywnym doświadczeniem dla klientów powinny być
infolinie bankowe. Wysoki i bardzo
wyrównany wynik, na który wpływ
ma kompetentna, profesjonalna
obsługa udzielająca wyczerpujących informacji.
Wyposażony we wstępne informacje, posiadający już wyobrażenia o ofercie klient dociera do
placówki. Gdy 6 lat temu rozpoczynaliśmy prace nad benchmarkiem
jakości, koncentrowaliśmy się tylko
na obsłudze w placówkach. Mimo
że w ciągu tych kilku lat rynek
bankowy ulegał przemianom, to
placówka i kontakt z człowiekiem
ma nadal niebagatelne znaczenie.
To do placówki przychodzą klienci,
żeby kupić produkt (mimo możliwości, które dają kanały zdalne) czy
rozwiązać poważny problem.
Rzeczy, które jeszcze kilka lat
temu były postrzegane
jako efekt wow, obecnie stają się
warunkiem sine qua non.
W 2017 r. nikogo nie zaskakuje, że
bank posiada aplikację mobilną — zaskoczenie pojawia się, gdy doradca
o niej nie mówi. W 2012 r. klienci
byli pod wrażeniem placówek,
które przeszły modernizację, były
wyposażone w nowe meble i ładnie

PAWEŁ MACHAŁA
strategic account manager
Kantar TNS

ubranych pracowników — obecnie
często modernizacja kojarzy im się
z małym odziałem, w którym klienci
niemalże siedzą na plecach doradcy,
a drukarki za głośno pracują…
Niemniej jednak od pracowników
oddziałów klienci zainteresowani
nowym produktem niezmiennie
oczekują realizacji jednego podstawowego zadania: przedstawienia oferty w sposób zrozumiały,
wyczerpujący i relewantny.
Aby te oczekiwania spełnić,
nie wystarczy znajomość oferty
i kompetencje, które w zdecydowanej większości przypadków
są na bardzo wysokim poziomie.
Kluczowe tu jest poznanie klienta,
jego potrzeb, stylu bankowania czy
nawet stylu życia. Bez właściwej
analizy potrzeb klienci wychodzą
z banku wyposażeni w zbędne
informacje, które natychmiast są
przez nich usuwane z pamięci.
Podsumowując tegoroczne wyniki,
pracowników oddziałów możemy
podzielić na dwie niemal równoliczne grupy. Tych, dla których
poznanie klienta jest ważne i cenne,
oraz tych, którzy jeszcze do takiego
wniosku nie doszli, a na rozmowę
z klientem poświęcają kilka minut,
głównie wyrzucając jednym tchem
informacje o ofercie. © Ⓟ
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Tresuro-procedura
oczami klientów
wrażenie, że się spieszy, aby niczego nie
zapomnieć”.

Eugeniusz
Twaróg
e.twarog@pb.pl  22-333-97-01

Spośród wszystkich rodzajów
klientów banków: w krawacie,
awanturujących się,
zadowolonych, najgroźniejszym
jest tajemniczy klient.
Nie licząc posłanki
Krystyny Pawłowicz.
Tajemniczy klient jest jak Sanepid na kontroli terenowej, wszystko wypatrzy, wyłapie najmniejsze niedociągnięcia i na koniec
pokręci nosem. Naprawdę niełatwo jest
przejść test białej rękawiczki, kiedy porządek w oddziale sprawdza tajemniczy klient
(mistery shopper). Trudno go zadowolić,
bo jest bardzo krytyczny, zna się na bankowości czasem lepiej niż doradca bankowy, działa według instrukcji, ale nie trzyma
się ich ślepo, akceptuje niestandardowe
zachowania, jeśli są naturalne, a wytyka
sztuczność i schematyzm wyćwiczonego
na setkach szkoleń pracownika.
„Doradczyni była za idealna, nie wzbudzała mojego zaufania, jeśli wybiłam ją
z rytmu jej idealnej obsługi widać było, że
to nie po jej myśli i chce wrócić do tego
co ona tam w planie ma. Czyli brakowało
jej takiej elastyczności, żeby podążyć za
klientem w sposób mniej standardowy”
— stwierdza jedna z audytorek.
Inna tajemnicza klientka wytknęła bankowcowi, że „śpiewająco przedstawiał ofertę banku, ale przez to miałam wrażenie, że
wypowiada regułki wyuczone na pamięć.
Mówił też bardzo szybko, co sprawiało

Zachodnie mody
Kilka miesięcy temu poseł Krystyna
Pawłowicz wywołała niemałą burzę wpisem na Facebooku, zarzucając bankowcom stosowanie „korporacyjnej, bankowej
tresuro-procedury”, która stawia pracownika na baczność przed klientem, każe kłaniać się, otwierać drzwi, siadać dopiero,
kiedy klient siądzie. „Dokonanie operacji
finansowej w banku NIE WYMAGA jednak, wzorem zachodnich mód, upokorzenia pracownika, potraktowania go jak
niewolnika, odźwiernego czy kamerdynera. Trudno powiedzieć, czy te wzorce
pochodzą z Zachodu, bo doświadczenie
uczy, że np. personel banków niemieckich,
czy austriackich bynajmniej nie zrywa się
z miejsca na widok interesanta, a sam oddział bardziej przypomina urząd niż bank.
Nie wiemy, w jakim banku i w jakiej placówce była pani posłanka, ale na pewno
nie w tym: „Przy wychodzeniu elegancki
pracownik banku otworzył mi teatralnym
ruchem drzwi wyjściowe i wskazał wyjście,
to było bardzo sympatyczne. Zarówno
pani, która mnie obsługiwała, jak i ten
pan od drzwi, zrobili na mnie piorunujące
wrażenie bardzo profesjonalnych i miłych”
— relacjonuje tajemnicza klientka.
Z całą pewnością sytuacje opisane przez
panią posłankę zdarzają się, ale ze sprawozdań mistery shopperów wcale nie wynika,
żeby były regułą, więcej — z opisów wyłania
się obraz pracownika zachowującego się
swobodnie i w niewymuszony sposób.
„Pracownika polubiłam, choć przedstawiał typ doradcy, który nie kłopocze się
standardami obsługi, jest grzeczny i nadrabia kontaktem osobistym. Wzbudzał
zaufanie” — opisuje tajemnicza klientka.

Jak się okazuje, wcale nie chodzi
o to, żeby kurczowo trzymać się skryptu.
„Atmosfera rozmowy, konkret, tempo,
ludzki język, bliski człowiekowi, domyślność doradcy (jakby mi czytał w myślach).
Konkretne instrukcje dotyczące korzystania z konta” — chwali jeden z audytorów.
„Doradca bardzo miły, normalny, rozgadany, podchodzi do klienta z szacunkiem”
— stwierdza inny uczestnik badania.

Szata zdobi bankowca
Miarą profesjonalizmu jest utrzymanie
równowagi między swobodnym stylem
obsługi a zupełnym brakiem dystansu.
„Doradca przesadnie spoufala się z klientami, mówi do nich zdrobniale po imieniu,
a na zakończenie naszej rozmowy pyta, czy
dobrze wypadł. Czułam, że nie traktuje
mnie poważnie, tylko rozpoznaje mystery
shoppera” — skarży się tajemnicza klientka.
Inna wytyka: „Obsługa była dość egocentryczna i według mnie trochę nonszalancka. Doradca mówił szybko, pewnie
siebie, był absolutnie przekonany, że oferta tego banku jest najlepsza na świecie”.
Obsada tego oddziału przynajmniej miała
coś do powiedzenia. W innej placówce
pracuje: „Olewcza obsługa przy ladzie.
Pracownik niezainteresowany moimi potrzebami, wyrecytował formułki dotyczące
konta, nie potrafił podtrzymać rozmowy.
Rozczarowujące”.
Bankowiec powinien nie tylko wiedzieć,
ale też wyglądać, odpowiednio wyglądać.
Zdegustowana klientka pisze: „Żaden z pracowników nie wzbudził mojego zaufania.
Pracownicy mają 22-28 lat, są młodzi,
jeden miał niestosowną fryzurę, miałam
wrażenie, że nie jest pracownikiem, ubrany
w białą obciskającą jego mięśnie koszulę,
nie wyglądał tak jakbym oczekiwała tego
od pracownika banku”.

Nie szata zdobi człowieka, jednak w tym
zawodzie odpowiedni ubiór to część wykonywanej pracy. „Raziło mnie wiele
rzeczy, poczynając od tego, że placówka
była brzydka, przez mało estetyczny ubiór
pracownika do faktu, że przy stanowisku
obok odbywał się serwis urządzeń co generowało sporo hałasu. Byłam wyjątkowo
niezadowolona z obsługi” — pisze tajemniczy klient.
Jaki pan, taki kram. „Zaniedbana placówka, nieprofesjonalnie ubrany personel,
brak zainteresowania klientami w zakresie
sprzedaży, badania potrzeb, cross-seling
oraz zaniedbane wnętrze” — czytamy
w jednym z opisów. „Chaos w przekazywanych informacjach. Jakoś tak bez ładu
i składu. Mało dyskretna obsługa. Placówka
jakaś taka… mało zadbana” — pisze inny
tajemniczy klient. Kolejny zanotował: „Pani
na biurku miała różne papiery, nieuporządkowane, trochę był bałagan. Krem do rąk,
jakieś spinacze. I «kubek księżniczki» (taki
miał napis) — słodkie, nie wiem, czy stosowne, ale śmieszył mnie ten kubek”.

Czujesz, że jesteś w banku
Szczegóły, ale z takich elementów składa
się ostateczny obraz banku i ocena. Czasem
trzeba naprawdę niewiele, żeby klient był
zadowolony: „W banku odczułem przyjazną atmosferę poprzez dyskrecję, wygląd
pomieszczeń, miły głos doradczyni, poczęstunek kawą. Wyszedłem z banku z kontem i aplikacją i nie zmęczyło mnie to”.
Wszystkim bankom w przyszłorocznym
badaniu życzymy takiej opinii: „Pełen profesjonalizm obsługi: ubiór, analiza potrzeb,
prezentacja oferty, wykorzystanie materiałów, podejście do klienta — wszystko.
To jednak robi wrażenie — czujesz, że jesteś w banku, a nie w jakiejś przypadkowej
instytucji”. © Ⓟ

KOMENTARZ

Cyberbezpieczeństwo jako dobro wspólne
MIŁOSZ BRAKONIECKI
członek zarządu
Obserwatorium.biz

S

eria ataków na polski sektor
finansowy w ostatnich miesiącach po raz kolejny unaoczniła wagę cyberbezpieczeństwa
dla bieżącego funkcjonowania polskich banków. To jest ta druga strona
medalu transformacji cyfrowej,
gdzie ciesząc się z rosnącej migracji
klientów i transakcji do bankowości

internetowej oraz mobilnej, musimy
jednocześnie pamiętać o „pilnowaniu tyłów”. Inne czynniki jak niski
poziom „higieny cyfrowej” klientów
czy też smartfonizacja, która pozwala
na pełną mobilność bankowości, ale
również powoduje rodzaje ryzyka
ze względu na podatność systemów
operacyjnych telefonów na skuteczne
ataki, powodują, że ten obszar musi
być traktowany priorytetowo.
Realizowane przez ekspertów
Obserwatorium.biz i Securing badanie
pokazało, że coraz więcej banków
wdraża juz wielowarstwową strategię
zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Główne elementy takiej wzorcowej
strategii to odpowiedni dobór
i nadzór nad narzędziami identyfikacji i uwierzytelniania, warstwa
„wewnętrzna” obejmująca
systemy monitorujące sieć banku
(w tym aktywność pracowników)
i wykrywające podejrzane lub
nieuprawnione transakcje oraz
wielokanałowa komunikacja z klientami, w tym umożliwiająca sprawne
zgłaszanie przez nich podejrzanych sytuacji.
Cyberbezpieczeństwo to domena,
w której pożądana jest współpraca
nie tylko na poziomie sektora, ale

również ścisła współpraca z odpowiednimi agendami rządowymi. Skuteczne
wdrożenie takich projektów jak
wnioskowanie poprzez systemy
bankowości elektronicznej o udział
w Programie Rodzina 500+
czy aktywacja Profilu Zaufanego
przez narzędzia bankowe oprócz
satysfakcji z dużego odzewu ze strony
klientów/obywateli musi też nieść
za sobą strategiczne i skuteczne
projekty w obszarze cyberbezpieczeństwa właśnie na styku domeny
publicznej i komercyjnej. W innym
przypadku atak na jeden z sektorów
od razu będzie dotyczył całego
ekosystemu. © Ⓟ
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Przed rokiem ING o włos przegrał Złotego Bankiera za
najlepszy spot, tym razem zgarnął pierwsze miejsce,
wyraźną przewagą głosów. Internauci docenili reklamę
„Moje zmienia wszystko” z Olgą Frycz w roli głównej
i Warszawą w tle. Stolica nigdy nie wyglądała tak pięknie jak w tym spocie, nawet w „Miłości na bogato”.

ING Bank Śląski zgłosił do oceny konkurs na inicjatywy
wolontariackie Dobry Pomysł, który organizowany jest
wspólnie z Fundacją ING Dzieciom. Pracownicy banku
zgłaszają pomysł wsparcia społeczności lokalnej,
a fundacja finansuje zwycięskie projekty. W ubiegłym
roku wolontariusze zrealizowali 50 tego typu projektów
w Polsce, a ich łączna wartość wyniosła blisko
362 tys. zł. W ramach prowadzonych działań wolontariusze remontują i modernizują placówki dla dzieci,
organizują wycieczki, zajęcia edukacyjne i ekologiczne.

edia społecznościowe to skuteczny kanał
komunikacji z klientami, ale też pole minowe.
O kryzys jest łatwo, a niepochlebne opinie
potrafią się roznosić z prędkością błyskawicy. W dalszym
ciągu wśród banków można zauważyć podział na dwie
grupy — zaangażowanych i podchodzących do zjawiska
z rezerwą. Ostatnio aktywność banków w social mediach
nieco się zestandaryzowała. YouTube pozwala pokazać
nowości w ofercie, podzielić się reklamami i edukować
poprzez poradniki. Twitter i Facebook sprawdzają się
jako „kanały szybkiego reagowania” — rozpowszechniania komunikatów technicznych, informacji o promocjach, zbierania feedbacku w sondach i dyskusjach.

Najbardziej aktywne instytucje próbują też stworzyć
miejsce, gdzie klienci mogą bezpośrednio komunikować
się z bankiem. Fora, blogi i bazy wiedzy mogą okazać się
cennym dodatkiem do statycznej prezentacji oferty.
Internauci doceniają instytucje, które korzystają ze
wszystkich możliwości nowych mediów. Świadczyć może
o tym zainteresowanie tą kategorią. Zwycięzca statuetki
„Najlepszego banku w social media”, ING Bank Śląski,
otrzymał ponad 12 tysięcy głosów. Bank w ostatnim roku
rozbudował obecność w wirtualnym świecie, a serwisy
społecznościowe z powodzeniem wykorzystał m.in. do
zaprezentowania możliwości nowego serwisu bankowości internetowej. ING znajdziemy na Facebooku,
Twitterze, YouTube i Instagramie. Bank prowadzi także
„Społeczność ING”, własne forum dla klientów.
Drugie miejsce w tej kategorii zajął PKO Bank Polski.
Bank może pochwalić się ponadstutysięczną rzeszą obserwatorów na Facebooku. Ponad 50 tys. internautów
obserwuje również inną stronę promowaną przez bank
w tym serwisie — „PKO BP Biegajmy Razem”.
Na podium znalazł się także Bank Zachodni WBK. Jest
obecny nie tylko na Facebooku, YouTube, Twitterze,
Instagramie i LinkedIn, ale rozwija własną platformę blogową, gdzie klienci znajdą porady ekspertów i informacje o nowościach w ofercie. Modelowym przykładem wykorzystania interaktywności nowych mediów jest „Bank
Pomysłów” BZ WBK, gdzie użytkownicy mogą zgłaszać
własne propozycje ulepszeń i nowych funkcji. © Ⓟ
Michał Kisiel

inęło szesnaście lat, od kiedy Marek Kondrat
zadebiutował w reklamie ING Banku
Śląskiego. Szmat czasu. Zmienił się rynek
bankowy, w reklamie pojawiło się już nowe pokolenie
aktorów, a Śląski wciąż ma ciekawe pomysły na komunikację reklamową, skutecznie aplikując mix dobrego
humoru, marketingu sprzedażowego i promocji marki,
mieszanych w różnych proporcjach w zależności od
kampanii. Przez plan zdjęciowy banku przewinęło się
nie mniej aktorów niż w „M jak miłość”, a mimo to udało mu się uniknąć efektu znużenia formułą, a przede
wszystkim zachować świeżość wizerunku Marka
Kondrata, który z latami zyskał większą rozpoznawalnością niż pomarańczowy lew z logo ING.

Na drugim miejscu znalazł się PKO BP, nagrodzony za
reklamę „Dużo za zero”, pokazującą bank zupełnie od
innej strony, świeżej, podanej w lekkiej formule. To spora i ożywcza odmiana po długiej i meczącej pod koniec
kampanii z udziałem różnych członków ludzkiego
organizmu. PKO BP zrezygnował z niekonwencjonalnej
formuły, wyróżniającej się dość kontrowersyjnym poczuciem humoru, na rzecz prostego przekazu, czytelnego dla młodego klienta, który jest odbiorcą reklamy.
Trzecie miejsce w tej kategorii zajął BZ WBK, bank, który ma na liście płac więcej aktorów niż niejeden agent
w Hollywood. W wyróżnionym przez internautów
spocie kredytu gotówkowego wystąpił duet sportowy:
Mateusz Borek, komentator, i Łukasz Fabiański, bramkarz Swansea. BZ WBK już drugi raz z rzędu znalazł się
w czołówce plebiscytu na najlepszą reklamę.
Przed rokiem trzecie miejsce zapewnił mu Mezo,
reklamujący aplikację mobilną banku.
Łącznie do plebiscytu banki zgłosiły 14 spotów
reklamowych. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg
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zy wrażliwość społeczna może być wpisana
w geny instytucji finansowej, której jednym
z podstawowych zadań jest wypracowanie zysku dla akcjonariuszy? Okazuje się, że można pogodzić
te dwa wydawałoby się skrajnie różne. W tegorocznej
edycji plebiscytu Złoty Bankier swoimi działaniami społecznymi chciało pochwalić się aż 16 banków — o trzy
więcej niż rok wcześniej. W tej kategorii sędziami byli
internauci, który oddawali głosy na zgłoszone projekty.
Uznali, że bankiem najbardziej wrażliwym społecznie
jest ING Bank Śląski i to w jego ręce powinna powędrować statuetka Złotego Bankiera.

Internauci wyróżnili też PKO Bieg Charytatywny
— sztafetę odbywającą się jednocześnie
na 12 stadionach lekkoatletycznych w Polsce. Do udziału
w takim biegu może zgłosić się każdy. Drużyny składające się z pięciu osób przez godzinę pokonują kolejne
okrążenia na stadionach, a każde z okrążeń przeliczane
jest na obiad dla dziecka. W ubiegłym roku udało się
w ten sposób zebrać ponad 633 tys. zł. Darowiznę przekazała fundacja banku do organizacji zajmujących się
dożywianiem dzieci. Fundacja sfinansowała też budowę
plenerowych siłowni w każdym z 12 miast gospodarzy.
Uznanie zdobył także projekt zgłoszony przez Bank
Zachodni WBK. Bank objął swoim mecenatem cykl
reportaży „Halo. Tato” Konrada Kruczkowskiego
przedstawiający historie ojców reprezentujących różne
grupy społeczne. © Ⓟ
Wojciech Boczoń

1
3
Bank Zachodni
WBK

2
PKO
Bank Polski

ING
Bank Śląski

1
3
Bank Zachodni
WBK

2
PKO
Bank Polski

ING
Bank Śląski

3
Bank Zachodni
WBK

XIV PULS BIZNESU, 21-23 KWIETNIA 2017

ZŁOTY BANKIER
KATEGORIA:
INNOWACJA

KATEGORIA:
KARTY KREDYTOWE

KATEGORIA:
KREDYTY GOTÓWKOWE

Sztuczna
inteligencja
wkracza do banku

Liczą się darmowa
obsługa i rabaty

Nagroda
dla debiutanta

J

N

M

ury nie było oryginalne i Złotym Bankierem
w kategorii „innowacja” wyróżniło nagradzany
już za granicą wiele razy Dronn Alior Banku. I nie
mogło być inaczej, bo choć konkurencja na innowacyjne pomysły i produkty w tym roku była bardzo ostra,
to nie mogliśmy nie odnotować początków sztucznej
inteligencji w polskim sektorze bankowym. Po raz
pierwszy wyróżniamy innowację nieprzeznaczoną
do użytku klienta. Wcześniej zawsze było to jakieś
rozwiązanie, które można było sprawdzić samemu
i ocenić sposób działania. Z Dronnem sprawa nie jest
tak prosta. Jest to program wykorzystywany na razie do
prowadzenia miękkiej windykacji na wstępnym etapie,
kiedy klient zapomni uregulować płatność za rachunek. Jeden z członków jury co miesiąc odbiera telefony
właśnie w tej sprawie, ale nie jest w stanie powiedzieć,
czy dzwonił do niego żywy konsultant, czy Dronn. Albo
pracownicy call center działają jak dobrze naoliwiona
maszyna, albo robot doskonale udaje człowieka.

O włos od Złotego bankiera w tej kategorii znalazł się
mBank, któremu należą się duże słowa uznania za
wprowadzenie do Polski rozwiązania, o jakim klienci
za granicą mogą tylko marzyć. Mobilna autoryzacja
ułatwia życie użytkownikowi, upraszczając cały proces
zatwierdzania przelewów — zapamiętanie ośmiu cyfr
z esemesa to niemała sztuka — i równocześnie przenosi
bankowość mobilną na nowy poziom bezpieczeństwa.
O ile pierwsze i drugie miejsce nie zaskakuje, to wyróżnienie dla ING Banku Śląskiego, laureata trzeciego
miejsca ex aequo z Idea Bankiem, może dziwić. Jury
wyróżniło go za projekt „Po prostu”, polegający na
uproszczeniu wzorców umów, dokumentów tak,
by były czytelne dla klienta. Co w tym innowacyjnego?
Formularze, regulaminy, TOiP banków są najlepszym
przykładem na to, że coś może być napisane najczystszą
polszczyzną, a i tak pozostać niezrozumiałe dla 99 proc.
czytelników. Genialny w swojej prostocie pomysł ING
zamienia nowomowę bankową na prosty język polski.
Również na trzecim miejscu znalazł się Idea Bank wyróżniony za happy miles, pierwszy w branży produkt typu
pay-as-you-go. Uznanie dla zespołu banku za pomysłowość i śmiałość w wyprzedzaniu rysujących się
na rynku trendów. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg

iespodzianki nie było. Drugi rok z rzędu
Złotego bankiera w kategorii karta kredytowa
zgarnia Citi Handlowy za kartę Simplicity
i jest to zwycięstwo zasłużone, niepodlegające
dyskusji. Szukaliśmy karty darmowej w obsłudze
i z niskim oprocentowaniem. Dodatkowe punkty
przyznawaliśmy za programy rabatowe i ubezpieczenie. Pod względem wysokości odsetek w czołówce
znalazły się Simplicity Handlowego, złoty Mastercard
PKO BP, karta standardowa Getinu i tuż za podium
— ING Bank Śląski ze swoją Visą. Koszt rocznej
obsługi wypchnął PKO BP poza czołówkę — to karta
droga — Getinowi zapewnił trzecie miejsce na pudle,
wywindował Śląski na pozycję wicelidera. Zwycięzcą
znowu okazał się Handlowy.

Za programy rabatowe wyróżniliśmy Impresję
Millennium. BZ WBK 1/1/3, Visę Gold Select
Eurobanku i Raiffeisena za Wizzair. W ubezpieczeniach sprawa była prosta, bo bezpłatne, a tylko
takie premiowaliśmy, znajdziemy w PKO BP, w BZ
WBK i Banku BPS.
Po analizie wszystkich wad i zalet najwięcej
punktów dostała Simplicity, bezkonkurencyjna
pod względem kosztu kredytu i obsługi na dodatek
oferująca dostęp do programu Citi rabaty.
Więcej za mniej mieć nie można.
Miejsce drugie przyznaliśmy Getinowi, doceniając
niską RRSO, niewielki roczny koszt obsługi oraz
spore zniżki przy zakupie biletów do kina.
Trzecie miejsce ex aequo zajęli ING i PKO BP. Śląski
ma duże zadatki na wicelidera: karta w praktyce
jest darmowa, z małym procentem, gdyby nie to,
że jest goła jak święty turecki, czyli nie oferuje żadnych bonusów (tak przynajmniej wynika z informacji na stronie banku).
Bogactwem dodatków kusi natomiast PKO BP
i trzeba przyznać, że ma czym: dwa programy
rabatowe, darmowe ubezpieczenie, rzeczy,
o których gdzie indziej można pomarzyć. I wszystko
byłoby dobrze, gdyby nie cena: 195 zł rocznie.
Dużo. Za takie pieniądze można kupić abonamentowe ubezpieczenie na życie, polisę na wakacje
i jeszcze coś zostanie. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg
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niej nowych kredytów, ale rośnie kwota
zaciąganych zobowiązań — tak instytucje
śledzące zmiany na rynku consumer finance
podsumowują ostatnie wyniki osiągane przez banki.
Stabilizacja sprzedaży nie oznacza jednak, że zmianie
nie ulegają produkty. Ze wszystkich segmentów usług
dla klientów detalicznych to właśnie kredyty konsumpcyjne uznać można za najbardziej dynamiczny kawałek
rynkowego „tortu”. Bankowi marketingowcy co kilka
miesięcy odświeżają ofertę, dopasowując się do sezonowych wahań i ruchów konkurencji.

W krajobraz na trwałe wpisały się już kredyty z
zerowym oprocentowaniem, gdzie całość kosztu
przerzucana jest do pozycji pozaodsetkowych.
Trendu nie zahamowało wejście w życie regulacji
dotyczących opłat i prowizji. W czasach rekordowo
niskich stóp procentowych (i co za tym idzie, limitów
oprocentowania) wciąż znajdują się chętni, by sięgnąć
po taką konstrukcję. Na rynku można także dostrzec
tendencję wydłużania maksymalnego okresu spłaty —
144-miesięczny kredyt gotówkowy dziś można znaleźć
w ofertach kilku instytucji.
W rankingu „Złoty Bankier” eksperci przeanalizowali propozycje banków przygotowane dla trzech
typów kredytobiorcy — małżeństwa z dwójką dzieci,
rodziny „po czterdziestce” oraz singla, stałego klienta. W każdym przypadku w grę wchodziło krótkoterminowe finansowanie na inną kwotę mieszczącą się blisko
średniej wartości zobowiązania w danej grupie klientów. Oceniano kredyt gotówkowy jako samodzielny
produkt, bez sprzedaży krzyżowej, zakładając, że klient
przynajmniej początkowy etap starania o finansowanie
będzie chciał rozpocząć w sieci.
Kredytodawcy przedstawiali oferty z ubezpieczeniem
oraz bez dodatkowej ochrony. Kapituła oceniła koszty
związane z kredytem, a także dodatkowe czynniki,
takie jak maksymalna dostępna kwota czy okres spłaty.
Nagroda w kategorii „Kredyt gotówkowy” przypadła Nest Bankowi, który wyróżniał się pod względem
zarówno kosztów finansowania, jak i maksymalnej
kwoty i okresu spłaty. Drugim miejscem uhonorowano
Alior Bank, a trzecią pozycję zajął Raiffeisen Polbank. © Ⓟ
Michał Kisiel
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W tegorocznej edycji badania położyliśmy
większy nacisk na bezpieczeństwo
bankowości mobilnej. Trzy banki
zasłużyły na szczególne wyróżnienie.

a rynku budowlanym widać aktywność, ale kredyty hipoteczne sprzedają się słabo. Sytuację
w ostatnim czasie można określić słowem
— stagnacja. W 2016 r. do klientów trafiło 39 mld zł,
a wzrost wolumenu finansowania był symboliczny.
Rosnące wymagania dotyczące wkładu własnego, narzucane przez KNF, nie zmieniły preferencji klientów.
Nadal sporym powodzeniem cieszą się zobowiązania ze
stosunkowo niskim zaangażowaniem oszczędności.
Na trudnym rynku widać zróżnicowanie podejścia kredytodawców. Część z nich ograniczyła aktywność i sporadycznie odświeża ofertę. Niektórzy przyjęli konserwatywną
postawę i nie kredytują transakcji, w których klienci
dysponują wkładem własnym niższym niż 15-20 proc.
Konsolidacja też zbiera żniwo — kredytobiorcy mają dziś
mniejszy wybór niż przed dwoma, trzema laty.
W rankingu „Złoty Bankier” eksperci wzięli pod lupę
oferty instytucji dla trzech typów klienta — singla-profesjonalisty, bezdzietnego małżeństwa kupującego
lokal na rynku wtórnym i małej rodziny nabywającej
mieszkanie od dewelopera. W każdym ze scenariuszy
analizowane były dwie opcje, obejmujące minimalny
dopuszczalny wkład własny oraz wpłatę jednej piątej
ceny. Dodatkowo oceniono parametry oferty dotyczące
maksymalnego okresu spłaty oraz warunków wcześniejszego uregulowania zobowiązania.
Eksperci uznali, że statuetkę Złotego Bankiera w kategorii kredytów hipotecznych otrzyma PKO Bank Polski.
Jego oferta łączy w sobie dostępność przy różnych poziomach wkładu własnego z atrakcyjnym kosztem, konsekwentnie lokującym się w czołówce rynku. Uznanie
zyskały też warunki nadpłaty zadłużenia, obniżka
marży w pierwszym okresie spłaty oraz możliwość
zaciągnięcia zobowiązania maksymalnie na 35 lat.
Drugą lokatę otrzymał Bank Millennium, którego oferta
utrzymywała się w grupie najbardziej atrakcyjnych
kosztowo w różnych scenariuszach. Na trzecim miejscu
ulokowały się Bank Zachodni WBK oraz Citi Handlowy.
Pierwszy łączy w ofercie dobre warunki cenowe przy różnych poziomach wkładu własnego i elastyczne podejście
do przedterminowej spłaty. Drugi — wyróżnia się, gdy kredytobiorcy dysponują wyższym wkładem własnym. © Ⓟ
Michał Kisiel

ybór dobrego konta osobistego nie jest
prosty — nie zawsze można kierować się
wyłącznie ceną. Nie oznacza jednak, że
ten parametr nie ma znaczenia. Co więcej, dla wielu
konsumentów jest to jeden z głównych czynników
determinujących zakup. Czy można zatem znaleźć
tani, a zarazem wielofunkcyjny i komfortowy rachunek
osobisty? Tak. W tegorocznej edycji badania statuetka
Złotego Bankiera za najlepsze konto na rynku trafiła
do Banku Millennium. Konto 360° łączy w sobie dobrą
cenę, wygodę i szeroki wachlarz usług dodatkowych.

Aktywny klient nie musi płacić za korzystanie z rachunku
i za kartę debetową. Millennium nie stawia wysokich
wymogów. Wystarczy zasilać rachunek wpływami
na poziomie 1 tys. zł i wykonać jedną transakcję kartą
lub Blikiem. Spełnienie tych warunków pozwala też
korzystać ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie bez opłat. Zaletą jest nieoprocentowany do 7 dni
limit w rachunku osobistym. Bank oferuje bankowość
internetową w wersji RWD, wygodną aplikację mobilną
i omnichanelową obsługę klienta. Klienci mogą też
korzystać z aplikacji mobilnej, Blika (w tym w wersja
one click), karty HCE, biometrii odcisku palca dla obu
czołowych systemów operacyjnych czy opcji zakupu
ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez kod AZTEC.
Eksperci postanowili wyróżnić także Konto z Lwem
Direct oferowane przez ING Bank Śląski. Rachunek
wraz z kartą są bezpłatne, jeśli klient wykona transakcje na kwotę 300 zł. W ubiegłym roku bank wdrożył
nowy system bankowości internetowej Moje ING oraz
nową aplikację mobilną. Oferuje przy tym Blika i HCE.
Śląski nie ustaje w rozwijaniu elektronicznych kanałów
obsługi, wdrażając na bieżąco drobne zmiany. Mógłby
nawet konkurować z liderem, gdyby nie jeden istotny
szczegół — bank ograniczył liczbę wypłat z dowolnych
bankomatów do jednej w miesiącu.
Parametr ten zaważył także na ocenie kolejnego wyróżnionego rachunku — Konta za Zero od PKO BP. Warunki
zwalniające z opłaty za konto są proste, a dużym plusem
oferty jest nowoczesna bankowość elektroniczna. Bank
konsekwentnie rozbudowuje aplikację IKO, dodając
kolejne usługi i nowości. Bardziej konserwatywni klienci
mają natomiast do dyspozycji szeroką sieć oddziałów. © Ⓟ
Wojciech Boczoń
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Ostatnie lata pokazały, jak ważne są odpowiednie zabezpieczenia w systemach bankowości elektronicznej.
Złodzieje szukają słabych punktów w procedurach bezpieczeństwa, które można wykorzystać do ataków na
klientów bankowości internetowej i mobilnej.
Podobnie jak w ubiegłym roku, audytem bezpieczeństwa systemów elektronicznych banków zajęła się niezależna spółka doradcza Obserwatorium.biz we współpracy
z firmą Securing, specjalizującą się w testach bezpieczeństwa instytucji finansowych. Analiza objęła systemy bankowości internetowej i mobilnej. Eksperci prowadzili
badania przez cały pierwszy kwartał 2017 r.
W tegorocznej edycji badaniu zostały poddane następujące elementy: dostępność systemowa 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,
analiza stosowanych limitów użytkownika, zabezpieczenie
przed atakami na użytkowników bankowości elektronicznej i edukacja klienta w zakresie cyberbezpieczeństwa,
obsługa zgłoszeń incydentów oraz stosowane mechanizmy
powiadomień o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem bankowości elektronicznej.
W tym roku większy nacisk położono na znaczenie
kanału mobilnego. W tej kategorii można było zdobyć
102 pkt., podczas gdy rok wcześniej 64. To efekt coraz
liczniejszych ataków mających na celu wyłudzenie kodów
autoryzacyjnych do bankowości internetowej.
W ubiegłym roku eksperci zwrócili szczególną uwagę
na mechanizm zmiany hasła i weryfikacji przy odzyskiwaniu oraz odblokowaniu narzędzia autoryzacji. Rosnąca
liczba ataków phishingowych oraz wypływające z różnych
serwisów hasła powodowały, że te procesy muszą być
dopracowane oraz przechodzić cykliczne przeglądy.
Skupiono się na narzędziach autoryzacji z uwagi na to,
że kody autoryzacyjne przekazywane jako SMS stały się
standardem i często przesyłane są na smartfona, na którym rośnie ryzyko ataków z wykorzystaniem aplikacji
szkodliwej wykradającej te kody.
Po przeprowadzonych analizach eksperci uznali, że
tytuł najbezpieczniejszych banków na rynku należy się
ex aequo czterem instytucjom: mBankowi, Bankowi
Zachodniemu WBK, Bankowi Millennium i Citi
Handlowemu. Różnica w zdobytych punktach między
tymi instytucjami była minimalna.
Ponadto wyróżniono:
mBank za akcje edukacji klientów, w jaki sposób
bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.
Ponadto na stronach internetowych banku dostępny
jest jeden numer do kontaktu w przypadku wątpliwości związanych z bezpieczeństwem.
mBank, Pekao i BZ WBK w zakresie dostępności serwisów internetowych, badane były czasy odpowiedzi
oraz dostępność dla strony logowania do serwisów
bankowości internetowej i mobilnej, w tym liczba
przerw oraz ich długość.
Bank PKO BP, mBank, Millennium oraz Eurobank
w zakresie bezpiecznego szyfrowania i konfiguracji
połączenia HTTPS do bankowości elektronicznej.
mBank za pilotażowe uruchomienie kodów autoryzacyjnych dla kanału internet wysyłanych za pomocą
powiadomień do aplikacji mobilnej. © Ⓟ
Wojciech Boczoń, Bankier.pl
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