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Czas pokonać stereotypy
Do kwestii pieniędzy w internecie - jak się okazuje - podchodzimy jeszcze
ostrożnie i nieufnie. Połowa posiadaczy bankowych kont, które można
obsługiwać online, woli jednak wizyty w placówkach. Im bardziej
skomplikowana operacja czy wymierniejsza w kwotach decyzja bankowa
tym większe prawdopodobieństwo, że kanał offline cieszyć się będzie
popularnością. Żywym ludziom i ich poradom ufamy bowiem chętniej, niż
najlepiej nawet zaprojektowanym, webowym automatom i wirtualnym
doradcom.
Branża finansowa przyczółki w sieci zdobywa sukcesywnie, ale powoli. Wciąż
jeszcze musi mierzyć się ze stereotypem, że co stacjonarne, to bardziej
bezpieczne. To się zmienia, choć proces - jak przewidują eksperci - potrwa
jeszcze latami i będzie wymagał od banków, ubezpieczycieli, kantorów, firm
pożyczkowych i innych, mozolnej i systematycznej pracy u podstaw. Również
udostępnienia w sieci możliwie wszystkich usług, które dostępne są
w tradycyjnych placówkach. Dziś nie jest to jeszcze normą.
Podziel się raportem:

Bartłomiej Dwornik, redaktor Interaktywnie.com
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Wygoda kontra ostrożność, czyli jak przenieść portfel do sieci
Bartłomiej Dwornik

Maile bez odpowiedzi i ślamazarne czaty. Słabo z internetową obsługą banków
Bartosz Wawryszuk

Kto pożycza w sieci
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Celebryci na bank. Jak przyciągnąć klienta na gębę
Robert Ocetkiewicz

Kierunki rozwoju bankowości 3.0
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Portfele pod lupą. Jak wydajemy, oszczędzamy i dbamy o finanse
Marta Smaga

Szybka gotówka przez internet. Warto?
Anna Jaskółka

Niezbędnik e-inwestora, czyli najlepsze narzędzia do inwestowania online
Maciej Rynkiewicz

Ubezpieczenia direct. Powoli, ale do przodu
Kaja Grzybowska
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Vivus Finance sp. z o. o.
Adres
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa

Dane kontaktowe
kontakt@vivus.pl
www.vivus.pl
+48 22 206 21 21

Opis działalności
Vivus.pl to spółka działająca na rynku pożyczek internetowych od lipca 2012 r. Należy do
północnoeuropejskiego inwestora – 4finance Group, który wprowadził markę już do
12 krajów. Vivus.pl sprawdza historię kredytową klientów w BIK i we wszystkich bazach
dłużników (BIG Infomonitor, KRD, ERIF).
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efigence
Adres
ul. Wołoska 9a
02-583 Warszawa

Dane kontaktowe
kontakt@efigence.com
www.efigence.com
+48 22 380 13 13

Opis działalności
W efigence specjalizujemy się w budowie zaawansowanych systemów dla sektora usług
finansowych. Dzięki unikalnemu połączeniu kompetencji komunikacyjnych
i technologicznych, jesteśmy partnerem dla nowoczesnych instytucji finansowych.
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WYGODA KONTRA
OSTROŻNOŚĆ, CZYLI
JAK PRZENIEŚĆ
PORTFEL DO SIECI
Ponad 11 milionów aktywnie używanych bankowych kont online,
pięć milionów polis direct i 150 tysięcy kilentów e-kantorów
dowodzą, że polska branża finansowa w sieci ma już mocny
przyczółek. Wciąż jednak widać kilka znaków zapytania.

1
Liczba klientów, którzy mają z bankami umowy,
umożliwiające im dostęp online do konta
przekroczyła pod koniec ubiegłego roku 20,8
miliona. W ciągu dwunastu miesięcy przybyło ich
o 3 miliony, a pod koniec 2010 roku dostępem
Liczba aktywnych klientów bankowości
internetowej w Polsce

Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

bd@interaktywnie.com

2006

4,3 mln

2007

5,0 mln

2008

6,3 mln

2009

7,4 mln

2010

9,2 mln

2011

10,1 mln

2012

11,4 mln

źródło: NetB@nk, Związek Banków Polskich

Raporty interaktywnie.com - Produkty finansowe w internecie

online do swoich rachunków cieszyło się 16,2
miliona Polaków. Dynamika - jak podkreśla
podający te dane Związek Banków Polskich - jest
imponująca.
Jednak wypada zaznaczyć, że tylko nieco ponad
połowa klientów banków, którzy mogą
obsługiwać konta przez internet, z tej możliwości
korzysta. Skąd bierze się taka rozbieżność?
- O ile młodzi ludzie bez większych problemów
korzystają z tego kanału, często używając do
tego smartfonów, czy tabletów, to starsi nie są
już tak otwarci. Osoby, które szkoły kończyły
zanim w domach pojawiły się komputery, czy
stałe łącza internetowe znacznie częściej,
obawiając się o bezpieczeństwo swoich
pieniędzy, preferują bankowość tradycyjną
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- tłumaczy Paweł Zawadzki, analityk portalu Money.pl. - Dlatego, choć
większość banków oferuje im możliwość - zazwyczaj tańszego - zarządzania
kontem przez internet, często wybierają one spacer do oddziału banku.
Co więcej, Paweł Zawadzki przewiduje, że tak, jak nie jest łatwo zrezygnować
z nałogu, czy zmienić swoje przyzwyczajenia, tak ta dysproporcja szybko nie
zniknie.
Średnia wartość przelewów internetowych klienta banku (kwartalnie)
2009q4

1286 zł

2010q1

1120 zł

2010q2

1180 zł

2010q3

1343 zł

2010q4

1348 zł

2011q1

1432 zł

2011q2

1338 zł

2011q3

1358 zł

2011q4

1429 zł

2012q1

1370 zł

2012q2

1481 zł

2012q3

1451 zł

2012q4

1396 zł

źródło: NetB@nk, Związek Banków Polskich
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- Tym bardziej w sytuacji, kiedy ludzie na co dzień słyszą o problemach
europejskich banków. Udział kont obsługiwanych przez internet
sukcesywnie będzie się zwiększał, jednak będzie to zjawisko rozłożone
w czasie - uważa analityk Money.pl.
Statystyczny internetowy klient w ciągu kwartału wykonuje przelewy na
kwotę niecałych 1400 złotych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt,
że druga połowa ubiegłego roku to wyraźnie oszczędniejsze wydatki.
W ostatnim kwartale, który ze względu na świąteczne zakupy Polaków
z reguły bywał jednym z najlepszych w roku, tym razem wyglądał wyjątkowo
słabo w porównaniu z trzecim, a zwłaszcza drugim kwartałem 2012 roku.
Z bankowości elektronicznej najchętniej korzystają ludzie młodzi. Gemius
i Internetowy Instytut Badań Rynkowych podają, że w grupie wiekowej 25-34
lat aż 82 procent internautów obsługuje swoje konto bankowe za pomocą
sieci. Nieznacznie gorzej wypada pod tym względem grupa 18-24 lata. Tutaj
siedmiu na dziesięciu użytkowników sieci to klienci e-bankowości.
72 proc. klientów banków online loguje się do nich przynajmniej raz
w tygodniu. Jak zbadał Gemius, 18 proc. dogląda swoich finansów
codziennie lub prawie codziennie. Najczęściej sprawdzają stan konta,
monitorują historię transakcji, wykonują przelewy oraz - co charakterystyczne
zwłaszcza dla najmłodszej grupy - doładowują telefony.
Z raportu „Finanse i plany finansowe polskich internautów” wynika też, że ze
stosunkowo sporą rezerwą polscy internauci podchodzą do bardziej
skomplikowanych operacji. Obsługa funduszy inwestycyjnych i zakładanie
lokat są najmniej chętnie wybieranymi opcjami internetowych kont

bankowych. Ze względu na często skomplikowane i niezrozumiałe opisy
- jak deklarowali w badaniu - tego typu operacje polscy internauci chętniej
załatwiają w fizycznych placówkach. Głównie dlatego, że liczą na pomoc
pracowników banku w przypadku wątpliwości.
- Im bardziej skomplikowany jest produkt finansowy i im większe pieniądze
wchodzą w grę, tym chętniej korzystamy z pomocy kogoś, kto w razie
problemów rozwieje wszelkie wątpliwości - potwierdza Paweł Zawadzki
z Money.pl. - Dodatkowo, osobisty kontakt i znacznie większe zaufanie do
pracownika banku niż do formularza bankowego zwiększają wiarę, że
podjęliśmy tę właściwą decyzję. Warto zwrócić także uwagę na jeszcze
jedną kwestie. Część kont internetowych - w przeciwieństwie do
oddziałów bankowych - nie oferuje pełnej palety produktowej banku,
co sprawia, że klient licząc na bardziej dopasowaną ofertę musi udać się
do banku.

Do nowinek trzeba dojrzeć
Pod tym kątem interesująco wyglądają też wyniki badań, opublikowane
w marcu przez ARC Rynek i Opinia, dotyczące stosunku internautów do
oferowanych przez banki nowinek technicznych. Okazuje się, że i do nich
podchodzimy raczej z nieufnością.
Promowane coraz mocniej płatności przy pomocy telefonu komórkowego
zamykają wykaz przydatnych nowinek, a jeśli chodzi o możliwość
wykonywania przelewów w mediach społecznościowych, możemy
mówić o wyjątkowo niewielkim potencjale sukcesu takiej usługi.
Przynajmniej na razie.
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Które nowości w ofertach banków są przydatne?
karta zbliżeniowa

55 proc.

aplikacja mobilna, podająca stan konta

53 proc.

płatności i wypłaty poprzez odcisk palca

49 proc.

zbliżeniowe wypłaty z bankomatów

43 proc.

wyświetlanie stanu konta na karcie

43 proc.

płacenie telefonem komórkowym

39 proc.

przelewy przez portale społecznościowe

14 proc.

źródło: ARC Rynek i Opinia

Nowe usługi bankowe mają na celu, przede wszystkim, ułatwić klientom
wykonywanie operacji i skrócić ich czas. Obawy mogą budzić nie tyle same
nowości, po które raczej chętnie sięgamy,
a bezpieczeństwo realizowanych w ten sposób transakcji. Mimo że banki
kładą duży nacisk na tą kwestię, to przelewy w mediach społecznościowych
lub za pośrednictwem e-maila, czy płatności telefonem bez konieczności
uwierzytelniania transakcji kodem PIN nie budzą, do końca, zaufania i
mogą mieć równie wielu zwolenników, co przeciwników.

Konrad Pluciński
ekspert
MarketMoney.pl
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- Nowe usługi bankowe mają na celu, przede wszystkim, ułatwić klientom
wykonywanie operacji i skrócić ich czas. Obawy mogą budzić nie tyle same
nowości, po które raczej chętnie sięgamy, a bezpieczeństwo realizowanych
w ten sposób transakcji - tłumaczy Konrad Pluciński, ekspert MarketMoney.pl.
- Mimo że banki kładą duży nacisk na tą kwestię, to przelewy w mediach
społecznościowych lub za pośrednictwem e-maila, czy płatności telefonem
bez konieczności uwierzytelniania transakcji kodem PIN nie budzą, do końca,
zaufania i mogą mieć równie wielu zwolenników, co przeciwników.
Zdaniem Konrada Plucińskiego, mała liczba klientów deklarujących chęć
skorzystania z najnowszych rozwiązań może być spowodowana również
tym, że często nie są one dostępne dla wszystkich i początkowo tylko

niewielka liczba klientów, spełniająca określone wymogi, ma możliwość
sprawdzenia, w jakim stopniu ułatwiają one realizację najczęstszych operacji.
- Żadna innowacja nie jest natychmiastowa. Adopcja innowacji trwa, choć
czas dla rewolucji internetowych coraz bardziej się skraca, z lat do miesięcy
- potwierdza Paweł Haltof, UI/UX strategy&research director w efigence.
- Czy ktokolwiek chciał używać kart bezstykowych zanim faktycznie ich użył?
Czy ktokolwiek chciał robić zakupy przez internet, zanim nie okazało się że
kupi tam taniej, szybciej i bez wnoszenia ich po schodach? Czy ktokolwiek
przelewałby pieniądze online gdyby nie wiedział, że dotrą szybciej i za kilka
gorszy? Pozytywne doświadczenie uczy korzystania, a adopcja
i przekazywanie tych korzyści potrwa kilka miesięcy.

REKLAMA
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Jak podkreśla Paweł Haltof, prawie 3/4 przelewów osobistych wykonujemy
do znanych nam osób, dlatego też rozwiązania wykorzystujące książkę
z telefonu czy znajomych z Facebooka będą najskuteczniejsze. - Z pewnością
część osób skorzysta z przelewów przez Facebooka do czasu, aż otrzyma
pierwszy przelew zwrotny. Polacy należą do grupy szybko adoptującej
technologię, dlatego należy wierzyć w skuteczność innowacji przelewów
- uważa ekspert efigence. - Jestem przekonany, że zmiany w kierunku
unowocześnienia przelewów, także przenoszenie ich tam gdzie faktycznie
przebywamy najdłużej, to skuteczna innowacja, która zadziała.

użytkowników smartfonów - a tych w naszym kraju mamy w zależności od
firmy badawczej 8-10 milionów - nie wykonuje za ich pomocą żadnych
operacji bankowych.
I o ile z raportu "Mobilny konsument w świecie mobilnej bankowości
i mobilnych płatności" wynika, że 80 procent badanych internautów robi
online przelewy, to tylko 4 procent decyduje się użyć do tego celu
smartfona. Chętniej, bo 20 procent ankietowanych, szuka za to za jego
pomocą bankomatu.

Bank w komórce jeszcze nie przekonuje
Również w przypadku bankowości mobilnej, mamy przed sobą jeszcze
daleką drogę do pełni szczęścia. Z badania ARC Rynek i Opinia wynika co
prawda, że ponad połowa internautów za przydatne uważa aplikacje
bankowe, ale potrzebują ich najbardziej do sprawdzania aktualnego salda,
a nie wykonywania operacji na koncie. Jeszcze dobitniej pokazują to ostatnie
badania Internetowego Instytutu Badań Rynkowych. Dwie trzecie

Wiele osób rozdmuchuje rewolucję komórkową pomijając inne zmiany,
społecznościowe, internetowe czy dotykowe. Wiele badań wskazuje, że
komórki będą się rozwijać, ale nie aż tak szybko jak sądziliśmy. Przyrost
rozwoju będzie wolniejszy i potrwa około 5-7 lat. Warto jednak spojrzeć
szerzej na świat, bo mobilność to także nowe interfejsy. To właśnie na
tabletach będziemy wykonywać większość przelewów, podczas gdy na
telefonie zapłacimy tylko za bieżące sprawy przy kasie lub sprawdzimy
saldo na karcie czy koncie.

Czynności bankowe użytkowników smartfonów
kilka razy w tygodniu

8 proc.

kilka razy w miesiącu

15 proc.

raz w miesiącu i rzadziej

10 proc.

nigdy

65 proc.

Paweł Haltof

UI/UX strategy&research director
efigence

źródło: Interaktywny Instytut Badań Rynkowych
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- Wiele osób rozdmuchuje rewolucję komórkową pomijając inne zmiany,
społecznościowe, internetowe czy dotykowe. Wiele badań wskazuje, że
komórki będą się rozwijać, ale nie aż tak szybko jak sądziliśmy. Przyrost
rozwoju będzie wolniejszy i potrwa około 5-7 lat - szacuje Paweł Haltof.
- Warto jednak spojrzeć szerzej na świat, bo mobilność to także nowe
interfejsy. To właśnie na tabletach będziemy wykonywać większość
przelewów, podczas gdy na telefonie zapłacimy tylko za bieżące sprawy
przy kasie lub sprawdzimy saldo na karcie albo koncie. Tablet czy inne
interfejsy dotykowe zaleją w ciągu kilku lat użytkowników, bo odbiorcy
przecież wolą realizować przelewy z domu, na spokojnie, a nie w pośpiechu.

Najpopularniejsze banki wśród polskich internautów
PKO BP

23 proc.

Pekao SA

13 proc.

ING Bank Śląski

12 proc.

mBank

10 proc.

BZ WBK

9 proc.

Banki Spółdzielcze

8 proc.

Credit Agricole

7 proc.

Alior Bank

7 proc.

Getin Bank

6 proc.

Bank BPH

5 proc.

Wiele badań na mobile wskazuje, że dla użytkownika nie są kluczowe
przelewy, a poczucie kontroli finansów.
- Rozwój bankowości mobilnej, to nieunikniony proces ewolucji dobrze już
znanej bankowości internetowej. Rosnąca popularność urządzeń mobilnych
sprawia, że wzrasta liczba operacji wykonywanych za ich pośrednictwem
i stopniowo zmienia się oblicze sektora bankowego, ale o boomie, jak na
razie, mówić nie możemy - przyznaje Konrad Pluciński z MarketMoney.pl.
- Wydaje się, że banki często nie są w stanie na czas sprostać potrzebom

Im bardziej skomplikowany jest produkt finansowy i im większe
pieniądze wchodzą w grę, tym chętniej korzystamy z pomocy kogoś, kto
w razie problemów rozwieje wszelkie wątpliwości. Dodatkowo, osobisty
kontakt i znacznie większe zaufanie do pracownika banku niż do
formularza bankowego zwiększają wiarę, że podjęliśmy tę właściwą
decyzję. Część kont internetowych nie oferuje też pełnej palety
produktowej, co sprawia, że klient licząc na bardziej dopasowaną
ofertę musi udać się do banku.

Paweł Zawadzki

analityk portalu Money.pl

źródło: Finanse i plany finansowe polskich internautów, Gemius
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klientów. Rozwój technologii wymusza na nich wprowadzanie nowych
standardów, wciąż jednak spora część aplikacji na smartfony nie pozwala
na wiele więcej niż znalezienie najbliższego oddziału, sprawdzenie salda
i wykonanie, zdefiniowanego wcześniej, przelewu. O boomie będziemy
mogli mówić, gdy większość banków wprowadzi funkcjonalne i intuicyjne
aplikacje mobilne, dzięki którym użytkownicy mogliby w pełni korzystać
ze swoich rachunków.

Po walutę do e-kantoru
Internet jest za to miejscem, gdzie sukces na namacalne kwoty przeliczać
mogą posiadacze kredytów walutowych. Dzięki umożliwieniu im spłacania
rat walutą kupioną na wolnym rynku, a nie w banku, w którym zaciągnęli
kredyt, karierę robią internetowe kantory. Głównie ze względu na cenę
- każdą walutę można kupić w nich o kilka, a nawet kilkanaście groszy taniej.
Przy dużych kwotach oszczędność jest całkiem solidna.
Jak wynika z szacunków branży e-walutowej, dziś z jej usług korzysta
regularnie nawet 150 tysięcy osób. Z jednej strony - to niemało. Jednak
potencjał rynku jest zdecydowanie większy. Samych tylko posiadaczy
walutowych kredytów jest wszak w Polsce około miliona.
Interesujące, jest też to, że choć aż 70 procent kredytów walutowych Polacy
mają we frankach, w kantorach internetowych zdecydowanie popularniejsze
jest euro.
- Euro jest po prostu walutą znacznie popularniejszą na rynku - wyjaśnia
Paweł Zawadzki, analityk portalu Money.pl. - W przypadku franka
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szwajcarskiego obrót w większości generują kredytobiorcy. W przypadku
euro za większe obroty kantorów internetowych mogą być odpowiedzialni
także między innymi Polacy wyjeżdżający do krajów strefy euro, czy
przedsiębiorcy prowadzący działalność za granicą i rozliczający się we
wspólnej walucie.

Direct znaczy "duży potencjał"
Mówiąc o usługach finansowych w internecie nie sposób nie wspomnieć
o ubezpieczeniach. W ubiegłym roku ubezpieczyciele za pośrednictwem
kanału direct - wlicza się w niego nie tylko internet, ale również umowy
zawierane przez telefon - sprzedali rekordową liczbę 5,2 miliona polis, na
kwotę przeszło 1,2 miliarda złotych.
Wzrost jest wyraźny, choć w porównaniu z Europą Zachodnią popularność
ubezpieczeń direct w Polsce nadal wydaje się być niewielka. Dość
powiedzieć, że cały rynek ubezpieczeń w naszym kraju wyceniany jest na
62,6 miliarda złotych rocznie. Czy to znaczy, że Polaków trudniej przekonać
do ubezpieczania się przez internet?
- Nie, absolutnie nie. Po prostu u nas rynek direct obecny jest stosunkowo
krótko, zaledwie od 2003 roku i cały czas jest w fazie rozwoju - wyjaśnia
Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Ponadto w krajach Europy
Zachodniej direct ma być może silniejszą, a na pewno bardziej
ugruntowaną pozycję, natomiast nie jest kanałem dominującym. Wyjątek
jest jeden. To Wielka Brytania, gdzie faktycznie direct bardzo się rozwinął
i jest jednym z głównych kanałów dystrybucji. Nie mniej na skalę
europejską jest to wyjątek.
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Rynek polis direct w Polsce
2003

40 mln zł

2004

70 mln zł

2005

120 mln zł

2006

170 mln zł

2007

350 mln zł

2008

560 mln zł

2009

677 mln zł

2010

758 mln zł

2011

1088 mln zł

2012

1189 mln zł

źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Prognozy dla polskiego rynku direct są jednak optymistyczne - polisy coraz
chętniej kupować będziemy właśnie przez internet.
- Widać, rozwój, który obrazuje liczba produktów, dostępnych przez telefon
i internet. Stosunkowo niedawno jedna z firm wprowadziła w systemie direct
proste ubezpieczenia na życie. Od lat można już w ten sposób kupić polisy
mieszkaniowe i turystyczne - wylicza Marcin Tarczyński. - Jeszcze kilka lat
temu dostępne przez telefon i internet były tylko ubezpieczenia
komunikacyjne.
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- Potencjał rynku ubezpieczeń direct w Polsce jest bardzo duży, ponieważ
z tej formy ciągle korzysta relatywnie niewielki odsetek klientów. Duże pole
do popisu mają ubezpieczyciele w kwestii poprawy świadomości swoich
potencjalnych klientów o możliwościach skontaktowania się
z przedstawicielem firmy za pośrednictwem telefonu, maila, formularzy na
stronach internetowych, czy czatu - podsumowuje Konrad Pluciński, ekspert
MarketMoney.pl. - Nie wszyscy również wiedzą, że mogą oszczędzić czas
i pieniądze dzięki temu, że ubezpieczenia direct nie oferują jedynie
możliwości samodzielnej kalkulacji składki i zawarcia polisy, ale również
likwidacji powstałej szkody. Stanowi to silny argument przemawiający na
korzyść ubezpieczeń w tym systemie.

Jaki jest potencjał rynku ubezpieczeń direct w Poslce? Widać rozwój,
który obrazuje liczba produktów, dostępnych przez telefon i internet.
Stosunkowo niedawno jedna z firm wprowadziła w systemie direct
proste ubezpieczenia na życie. Od lat można już w ten sposób kupić
polisy mieszkaniowe i turystyczne. Jeszcze kilka lat temu dostępne
przez telefon i internet były tylko ubezpieczenia komunikacyjne.

Marcin Tarczyński

dział marketingu Polskiej Izby Ubezpieczeń
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MAILE BEZ ODPOWIEDZI
I ŚLAMAZARNE CZATY. SŁABO
Z INTERNETOWĄ OBSŁUGĄ
BANKÓW
Co decyduje o tym, czy dany bank oferujący swoje usługi w sieci jest
przyjazny dla klienta? Z pewnością nie tylko atrakcyjne warunki
prowadzenia rachunków albo wysokie oprocentowanie lokat. Dla
internauty równie ważny jest poziom obsługi, a ten w wersji
internetowej pozostawia jeszcze wiele do życzenia.

2
Portal finansowy Money.pl przeanalizował 82
konta osobiste, czyli podstawowy produkt,
oferowany przez 30. banków działających na
polskim rynku i na tej podstawie stworzył ranking
najlepszych kont dla klienta. Badanie
przeprowadzone w dniach 7-20 stycznia 2013
roku (analizie poddano ofertę banków dostępną
w tych dniach) uwzględniało nie tylko koszty
prowadzenia rachunku, ale także jakość obsługi
z uwzględnieniem kanału online.

Bartłomiej wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

bw@interaktywnie.com
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Patrząc przez pryzmat obsługi klienta, oceniane
były nie tylko kompetencje i wiedza konsultantów
z infolinii, która dla wielu klientów jest najbardziej
naturalną forma kontaktu, ale także internetowe
kanały komunikacji. Tu weryfikacji poddano także
kontakt mailowy, czat oraz przyjazność strony
internetowej. Pod tym względem najlepiej

wypadło Konto Prywatne oferowane przez
Inteligo. Tuż za nim uplasowało się eKonto
z mBanku. Wyniki pozostałych rachunków
z pierwszej dziesiątki były podobne i o kolejności
zdecydowały rezultaty uzyskane w innych
kategoriach.
Trzeba jednak zastrzec, że żadnemu z badanych
kont nie udało się uzyskać maksymalnej liczby
punktów (13) możliwych do zdobycia w kategorii
obsługi.
Przechodząc do szczegółów, interesujących
z punktu widzenia internetu, zbadany został na
przykład czas reakcji na e-maila z pytaniem
o nietypowy problem, wysłanego przez klienta
do banku, oraz jakość udzielonej odpowiedzi.
Niestety, na tym polu banki wypadają słabo.
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Odpowiedzi udzielane pocztą elektroniczną wypadły najgorzej i jest to już
niemal tradycja, bo w poprzednich latach, gdy Money.pl przeprowadzał
identyczne badanie - rezultaty w tej sferze były podobnie niezadowalające.
W tym roku co czwarty bank nie odpowiedział w ogóle na pytanie przesłane
mailem. Wśród zwrotnych odpowiedzi, tylko kilka było wzorcowych.
Większość była nośnikiem treści reklamowych lub odpowiedzią
skonstruowaną na zasadzie wklejenia do wiadomości fragmentu z tabeli
prowizji i opłat lub regulaminu, która nie przynosiła klarownej informacji
dotyczącej przedstawionego problemu.

Co gorsza, zdarzyły się przypadki takie jak w DnB Nord, by wysłać pytanie
konieczne było podanie w formularzu kontaktowym wszystkich danych
łącznie z miastem i numerem telefonu. Mimo tego, odpowiedź nie dotarła
przez cztery dni od chwili wysłania pytania.
W podobny do weryfikacji kontaktu mailowego sprawdzony został czat na
stronach internetowych banków. Tu trzeba jednak zastrzec, że choć czat
wydaje się bardzo prostą formą obsługi, niewiele banków udostępnia
klientom taki kanał komunikacji. Okienka z komunikatorem próżno było

Najlepsze konta osobiste 2013 - pod względem obsługi klienta
bank i nazwa konta

obsługa klienta

koszt roczny

dostęp

suma punktów

Inteligo Konto Prywatne

10

37

14,25

14,25

mBank eKONTO

9,5

37

22

22

ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct

8,5

38,5

21,5

21,5

Citi Handlowy Intenretowe CitiKonto Direct

8,5

39,5

19

19

Credit Agricole Konto PROSTOoszczędzające PLUS

8,5

37,5

20,5

20,5

ING Konto z Lwem Komfort

8,5

35

21,5

21,5

Citi Handlowy Konto Osobiste CitiKonto

8,5

37,5

18,5

18,5

Pekao SA Eurokonto Mobilne

8,5

37,5

18

18

PKO BP Konto za Zero

8,5

36,5

19

19

Credit Agricole Konto PROSTOoszczędzające Premium

8,5

34

20,5

20,5

źródło: Ranking kont osobistych Money.pl 2013
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szukać w serwisach: Alior Banku (choć w internetowym Alior Sync
funkcjonuje), BPH, BOŚ, BPS, BGŻ, BZ WBK, Citi Handlowego, Credit
Agricole, Deutsche Banku, DnB Nord, FM Banku, Idea Banku, Intelligo, ING
Banku Śląskiego, Meritum Banku, Pekao SA, PKO BP, Raiffeisen Polbanku,
SGB Banku, Toyota Banku i Volkswagen Banku.
W pozostałych poziom jakości obsługi był bardzo zróżnicowany. Na
przykład w Alior Sync nie trzeba było długo czekać w kolejce, serwis
pokazuje zresztą ilu jest aktualnie wolnych konsultantów, ale po
rozpoczęciu rozmowy odpowiedzi udzielane były dość wolno. Odpowiedź
pojawiała się nawet dopiero po kilku minutach. W sumie „pogawędka”
w trakcie której padło kilka pytań trwała ponad pół godziny, co przy
założeniu, że klient nie ma zbyt wiele czasu jest dyskwalifikujące. Nie lepiej
wypadł Eurobank, w którym bardzo długie oczekiwanie na odpowiedź
- 5 minut to standard, co jest dla klientów mocno zniechęcające.
Pozytywnie zaprezentował się na tym tle Multibank, w którym mimo
sporej kolejki, czas oczekiwania nie przekraczał 3 minut, a odpowiedzi
były rzeczowe. Klient nie był też poddawany nachalnym zabiegom
marketingowym.
Z kolei Nordea Bank, Paribas i Bank Pocztowy udostępniają możliwość
kontaktu za pośrednictwem Skype’a, a Invest Bank proponuje wsparcie
wirtualnego doradcy. Testowanie chatterbota nie wypadło jednak
obiecująco - był w stanie udzielić tylko dość standardowych,
przewidywalnych odpowiedzi. Nie poradził już sobie np. z informacją
na temat linii kredytowej w rachunku osobistym.
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Dostęp
Znacznie więcej punktów mogły uzyskać banki w kategorii dostępu
(maksymalnie 33). Tu brane pod uwage były m.in.: liczba bankomatów
własnych i bezprowizyjnych, ale także takie udogodnienia jak bezpieczna
obsługa konta przez internet (czyli metody zabezpieczeń i sposoby
weryfikacji samodzielnie składanych zleceń). Dodatkowo premiowane było
oferowanie przez bank aplikacji na smartfony oraz możliwość dokonywania
płatności komórką (Near Field Communication).

W tej kategorii również nie było żadnego rachunku, który zasłużyłby na
maksymalną ocenę, wyniki były jednak już znacznie bardziej zróżnicowane
niż w przypadku obsługi. Stało się tak m.in. dlatego, że wciąż
w zdecydowanej mniejszości są banki oferujące aplikacje na smartfony
pozwalające zarządzać kontem z poziomu aparatu.
Opcji takiej nie miały podczas badania: BOŚ, Bank Pocztowy, BPS, BGŻ,
Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, DnB Nord, Eurobank, FM Bank, Idea
Bank, Inteligo, Invest Bank, Meritum Bank, Bank Nordea, Pekao SA (aplikacja

Najlepsze konta osobiste 2013 - pod względem dostępu
bank

dostęp

koszt roczny

obsługa klienta

suma punktów

Alior Sync konto osobiste

27,5

39,5

7,5

74,5

Alior Bank konto osobiste

26

37,5

7

70,5

BZ WBK Konto VIP

25,5

22,5

4,5

52,5

BZ WBK Konto na Obcasach

24,5

38

4,5

67

BZ WBK Konto Wydajesz Zarabiasz

23,75

38

4,5

66,25

Meritum Bank Konto Zarabiające

23,5

34,5

7

65

Alior Bank konto z programem Lotos Navigator

23

37,5

7

67,5

mBank eKONTO

22

37

9,5

68,5

ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct

21,5

38,5

8,5

68,5

ING Konto z Lwem Komfort

21,5

35

8,5

65

źródło: Ranking kont osobistych Money.pl 2013
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tylko dla jednego konta z kilku badanych), Raiffeisen Polbank (jedno konto
bez aplikacji), SGB Bank, Toyota Bank i Volkswagen Bank.
Najwyższe noty uzyskały konta oferowane przez Alior Bank - liderem okazał
się rachunek spod nowego brandu, adresowanego właśnie do
użytkowników internetowych. Nieźle wypadły także rachunki BZ WBK, które
dopełniają pierwsza piątkę.
W kategorii dostępu premiowana była także możliwość otwarcia rachunku
bez konieczności składania wizyty w oddziale. Część banków daje już
klientom taką opcję. Przykładowo najwyżej ocenione konto osobiste
w Alior Sync, czyli internetowej marce Alior Banku otworzymy dokonując
kilku operacji w sieci. W internetowym wniosku klienta można wybrać opcję
„Umowa online (potwierdzenie przelewem)” i wówczas dostaniemy na
podany przez siebie adres mailowy numer nowego rachunku oraz instrukcję,
jak wykonać przelew potwierdzający na wskazany rachunek. Bank wymaga
przelewu potwierdzającego na dowolną kwotę (może to być nawet
symboliczny 1 grosz).

Tego typu rozwiązań, podczas badania nie było jeszcze w usługach
następujących banków: BPH, BPS, BZ WBK, DnB Nord, Invest Bank, Paribas,
SGB bank, natomiast BOŚ, Deutsche Bank, Eurobank, Peako SA, PKO BP
i Raiffeisen Polbank oferowały je tylko w przypadku wybranych
typów kont.

Nowinki
Warto wspomnieć na zakończenie, że część banków ma w ofercie związanej
z kontami osobistymi niekonwencjonalne usługi, które być może z czasem
staną się nowym standardem. Wśród takich nowinek wymienić trzeba
możliwość dokonywania przelewów: przez Facebooka, podając jedynie
numer telefonu komórkowego lub adres mailowy albo numer karty
płatniczej odbiorcy; darmowy dostęp do filmów i muzyki w ramach konta.
Wiele banków oferuje także specjalne karty debetowe do płacenia za
transakcje internetowe.

Po zweryfikowaniu przelewu, klient dostaje kolejnego maila - tym razem
z potwierdzeniem zawarcia umowy i samą umową. Kwota przelewu zostaje
natomiast zwrócona na rachunek, z którego została przesłana, a w tytule
operacji klient otrzyma swój identyfikator pozwalający mu na zalogowanie
się do konta osobistego i serwisu transakcyjnego. Można tez wybrać opcję,
w której po wypełnieniu wniosku o otwarcie konta, umowę do podpisania
przywiezie pod wskazany adres kurier.
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KTO POŻYCZA
W SIECI

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Kim są klienci pożyczający online? Z pewnością
nie mają związku ze stereotypowym obrazem
klientów firm oferujących tzw. chwilówki,
Zapraszamy do zapoznania się z publikowanymi
po raz pierwszy wynikami badań Grupy IQS,
obalającymi dotychczasowe mity.
Głównym wskaźnikiem różnicującym klientów są
motywy, dla których pożyczyli pieniądze. Ich
analiza pozwoliła stworzyć trzy grupy klientów:
Rozrywkowi:
To osoby, które, biorą pożyczkę, by zrealizować
swoje potrzeby konsumpcyjne. Środki
przeznaczają na rozrywkę, wycieczki, czy gadżety
elektroniczne. Ich sytuację finansową można
określić jako dobrą lub bardzo dobrą. Decydują
się na e-pożyczkę , gdyż chwilowo nie posiadają
gotówki lub nie chcą naruszać swoich
oszczędności. Ich wynagrodzenie jest na tyle
duże, że bez większej trudności spłacają
zobowiązanie w następnym miesiącu.
Rozsądni:
Poszukują zastrzyku gotówki dla sfinansowania
nagłych, nieprzewidzianych wydatków, takich jak:
naprawa samochodu, opłaty urzędowe, niewielki
remont mieszkania. Są w przeciętnej lub dobrej
sytuacji finansowej. Środki wystarczają im na
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codzienne funkcjonowanie oraz drobne
przyjemności. Traktują pieniądze jako środek dla
własnego rozwoju.
W potrzebie:
Gotówkę przeznaczają na zaspokojenie swoich
potrzeb: opłacenie mieszkania, codzienne zakupy,
uregulowanie innych zobowiązań. Zmagają się
z codziennością. Często biorą nadgodziny
i podejmują się dodatkowych zajęć. Intensywnie
myślą też o zmianie pracy.
Z badania wynika też, że „gadżeciarzami” są
częściej mężczyźni niż kobiety. Stanowią 58%
klientów grupy „Rozrywkowych”. Natomiast
kobiety przeważają wśród pożyczkobiorców
„W potrzebie”. Ich udział procentowy to aż 66%.
Trudno określić, czy jest to efekt gorszego statusu
materialnego kobiet, czy faktu, że w trudnych
sytuacjach biorą na siebie ciężar
odpowiedzialności. „Rozsądni” to po połowie
kobiety i mężczyźni.

Klienci – case study
W 9-cio miesięcznej działalności firmy pojawiło
się klika ciekawych historii klientów. Zostały
spisane podczas badań jakościowych. Oto dwie
z nich:
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MATERIAŁ SPONSOROWANY

Kobieta, 35 lat . Zarobki: 4 500 zł brutto, lubi
zakupy i jest w stanie wydać impulsowo sporo
pieniędzy. Nie ma karty kredytowej, boi się, że
wyda za dużo, a poza tym jej nie ufa. W Vivusie
pożyczyła na zakup iPhona. Chciała go mieć „już
teraz”, nie czekając na wypłatę. Dlaczego Vivus?
Nie chciała pożyczać od rodziny, bo musiałaby
się tłumaczyć: na co pożycza, dlaczego nie ma
gotówki itp. Pożyczając w Internecie ceni sobie
brak jakichkolwiek pytań i szybki przelew.
Mężczyzna, 30 lat, prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą - usługi transportowe.
Potrzebował gotówkę na naprawę samochodu.
W jego branży to podstawowe narzędzie pracy.
Każdy dzień wiązałby się z wysokimi stratami.
Dlatego właśnie pożyczył w Vivusie 1000 zł. Po
miesiącu oddał 100 zł więcej. Uważa, że to
uczciwa propozycja. Najważniejszy był dla niego
brak długiego procesu kredytowego typowego
dla oferty firmowej. Jeżeli nie naprawiłby auta
w krótkim czasie, jego straty byłby liczone
w tysiącach złotych.

Dochód gospodarstwa domowego
U 73% klientów Vivusa jest wyższy niż 1500 zł,
a 63% żyje za ponad 2000 zł. Dodatkowo
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najliczniejszą grupą klientów są osoby zarabiające
najwięcej. To prawidłowość, która obala
obiegową opinię o przekredytowaniu
dramatycznej sytuacji osób korzystających
z pożyczek online. Firmy pożyczkowe działające
w Internecie tworzą nowy, coraz wyraźniejszy
segment na rynku finansowym. Oferują gotówkę
nawet w 15 min, bez zbędnych formalności. Ich
oferta, dopasowana do minimalizującego bariery
charakteru e-commerce, przekonuje do siebie
coraz większą grupę klientów.

Wiek klientów
Rosnącą grupą są osoby młode, dla których
wizyta w banku, wypełnianie formularzy,
czekanie w kolejkach jest sporym problemem.
Preferują wygodne i intuicyjne usługi
internetowe dopasowane do ich przyzwyczajeń.
Tym bardziej, że np. w przypadku Vivusa relacja
jakości do ceny wypada korzystnie, jak na
pożyczki krótkoterminowe. Biorąc 2000 zł po
miesiącu trzeba zwrócić 2200zł. Klienci od
19-25 roku życia stanowią 30% procent
wszystkich pożyczkobiorców Vivusa. Oznacza
to, że pożyczka internetowa jest dla nich jednym
z pierwszych doświadczeń związanych
z finansami osobistymi.
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Samoocena finansowa

przypadkowa, ani nieświadoma finansowo. To klient, którego
zainteresowała i przekonała oferta takiej firmy.

Zapytano też respondentów, jak oceniają swoją sytuację finansową. Trzech
na czterech klientów uważa, że dobrze zarządza swoimi pieniędzmi. Kobiety
oceniają się nieco lepiej niż mężczyźni (75%) i wyprzedzają ich o 4 punkty
procentowe.

Rekomendacje

Klient internetowy
Vivus, tak jak większość pożyczkodawców z tego segmentu dużo uwagi
poświęca analizie zachowań klientów w sieci. Jest to bardzo istotny element
budowania strategii marketingowej ponieważ, aż 83% pożyczkobiorców to
osoby codziennie korzystające z internetu.
Internet jest też głównym źródłem wiedzy o firmie. Silna kampania
telewizyjna przełożyła się na wymierne korzyści, jednak to internet jest ciągle
podstawowym narzędziem marketingowym.
Jak wskazuje badanie ilościowe, jednym z najistotniejszych źródeł wiedzy
o Vivusie są fora internetowe. Potwierdzają one opinie o firmie, jako instytucji
„bezproblemowej”, w której nie trzeba tłumaczyć się z celu, na jaki zostaną
przeznaczone środki, nie trzeba zmagać się z formalnościami, a pieniądze
przychodzą szybko.

Pożyczki w banku

64% klientów poleciłoby Vivusa swoim znajomym
i rodzinie. W 10 punktowej skali ta grupa przyznała Vivusowi od 9 do
10 punktów. Zaledwie 15% klientów było niezadowolonych i nie będzie
polecać usług pożyczkodawcy. Resztę stanowią osoby zadowolone,
które jednak nie są skłonne do rekomendacji.

Czy skorzysta Pan/Pani z usług Vivusa
po raz kolejny?
Na to pytanie 90 % klientów odpowiada pozytywnie. 30 % klientów
skorzysta z usług Vivusa na pewno. Reszta sięgnie po pożyczkę, gdy
zajdzie taka potrzeba.

Trzy atuty Vivusa
Klienci korzystają z oferty Vivusa ze względu na atrakcyjną ofertę
w szczególności: szybkość i brak niepotrzebnych formalności oraz fakt,
że pierwsza pożyczka jest za darmo. Traktują pożyczkę online jako dobre
rozwiązanie, które uzupełnienia lukę na rynku finansowym. Vivus
zapewnia im, szybką gotówkę na drobne wydatki, co potwierdziły m.in.
prezentowane badania.

51% zaciągających pożyczkę w Vivusie korzysta jednocześnie z usług
banków. Pokazuje to, że klient internetowej firmy pożyczkowej, to nie osoba
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CELEBRYCI NA BANK.
JAK PRZYCIĄGNĄĆ
KLIENTA NA GĘBĘ
Jeszcze do niedawna banki budowały wizerunek w oparciu o takie
wartości jak wiarygodność i zaufanie. Przekazy reklamowe ociekały
nudą, a jedyną cenną informację jaką mógł wynieść z nich klient, to
dane o oprocentowaniu lokaty, konta lub kredytu. Dziś jest inaczej.
Kryzys skutecznie wymusił na instytucjach finansowych, aby zaczęły
odbudowywać kiepski wizerunek. Z pomocą przyszli celebryci,
którzy kopniakiem z półobrotu i czarodziejską różdżką starają się
przyciągnąć klienta do nowej oferty. Z jakim skutkiem?

4

Majewski dla dzieci i dorosłych

Robert Ocetkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

ro@interaktywnie.com
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- Reklamy przygotowane przez PKO BP to idealny
sposób na ocieplenie skostniałego wizerunku
banku. W barwnych spotach Szymon Majewski
stara się zachęcić do skorzystania z oferty. - Nowy
spot PKO BP opiera się na dwóch łatwych do
identyfikacji elementach - rozpoznawalnym
i budzącym emocje (pełne spektrum odczuć).
Wydawałoby się, że z połączenia obu światów
może wyjść mieszanka wybuchowa - totalna
abstrakcja Szymona osadzona w fikcyjnym świecie
magicznych postaci, z którymi każdy z nas jest
związany w sentymentalny sposób. Spodziewałem
się reklamowego Harlem Shake, a otrzymałem
naprawdę dobrze zrealizowane video, pozytywny,
baśniowy przekaz z nutką nieprzesadzonego żartu,
konsekwentną i przemyślaną formę, którą
przyjemnie się ogląda – ocenia Robert Rojczyk,

prezes agencji MediaMocni. Jak zaznacza,
realizacja jest naprawdę bardzo odważna, ale
zarazem skuteczna.
Równie dobrze ocenia ją Dariusz Franckiewicz,
prezes agencji Effectica. - W PKO BP Szymon
Majewski wprowadza widzów w fantazyjne
pomysły, których jest bez wątpienia
współautorem, co sprawia, że każdy spot jest od
nowa zaskoczeniem, choć zawsze utrzymanym
"w stylu" różnych wcieleń byłej gwiazdy TVN
- podkreśla Franckiewicz.
Według informacji Pulsu Biznesu, Szymon
Majewski dostanie za udział w spotach
i billboardach 3,32 mln złotych. To ogromna
stawka, nawet jak na reklamę z udziałem
celebryty, a warto dodać, że kontrakt został
podpisany na dwa lata.
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- Inwestycje w kolejne akcje z udziałem Majewskiego pokazują, że bank jest
z niego zadowolony. Długofalowa relacja z gwiazdą, wpisana w strategię
budowania marki, to dzisiaj podstawa - ocenia Wojciech Kowalczyk, dyrektor
marketingu w Atmedia.

Chuck trzaska obrotowymi drzwiami w BZWBK
To jednak nie wszystkie udane akcje z udziałem znanej twarzy. Bank
Zachodni od wielu lat konsekwentnie wykorzystuje w spotach wizerunek
celebrytów. W ostatnim czasie wystąpili dla niego między innymi Danny
DeVito, Gerard Depardieu, czy też Antonio Banderas. Teraz pora na
niezniszczalnego Chucka Norrisa.
W Polsce znany jest głównie jako Strażnik Teksasu oraz bohater niezliczonej
liczby dowcipów. Co ciekawe, BZWBK już podczas kontaktu z mediami, starał
się zbudować klimat reklam, które później pokazały się w telewizji. Tak oto
bank zapowiedział pierwszy przyjazd aktora do naszego kraju. „Chuck Norris
wypowie więcej słów niż zada ciosów. Kampania wystartuje… no cóż, wtedy
kiedy Chuck jej pozwoli, a spot będzie emitowany w telewizji, internecie
i Teksasie”. Tak też się stało.
W telewizji do dziś można oglądać Strażnika Teksasu, który skutecznie walczy
z „fackrurami”, czy „bezboleśnie” załatwia kredyt. Dariusz Franckiewicz uważa,
że była to jedna z lepszych kampanii banków w ostatnim czasie z udziałem
celebryty. Dlaczego? - Jego legendarne twardzielstwo idealnie przekonuje,
że bank jest dla konsumentów, a nie odwrotnie - twierdzi prezes agencji
Effectica.
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Kiedyś wykorzystanie znanej postaci wiązało się z przeniesieniem jej wizerunku
na reklamowaną markę. Dziś chodzi bardziej o to, by silnie identyfikowana,
podziwiana i szanowana przez klientów postać wyróżniała markę od innych
i budowała likebility reklamy i oczywiście brand. Najlepiej tę funkcję widać
w przekazach ING, gdzie Marek Kondrat stał się żywym elementem packshotu
i pojawia się niezależnie od zastosowanej kreacji. W PKO BP Szymon Majewski
wprowadza widzów w fantazyjne pomysły, których jest bez wątpienia
współautorem, co sprawia, że każdy spot jest od nowa zaskoczeniem, choć
zawsze utrzymanym "w stylu" różnych wcieleń byłej gwiazdy TVN.
Najbardziej konserwatywnie, bo w swojej roli i niejako w swoim treningowym
środowisku, występuje Justyna Kowalczyk w Raifeisen Polbank – i tylko tutaj
taktyka biegów narciarskich jest elementem tworzenia atrybutów marki
i produktów. Choć podobną rolę w BZ WBK pełni Chuck Norris, którego
legendarne twardzielstwo przekonuje, że to bank jest dla konsumentów, a nie
odwrotnie. Najbardziej niekonsekwentnie wykorzystywany jest Piotr Adamczyk
w Eurobanku. Na początku był realnym bohaterem zmagającym się z podobnymi
kłopotami jak potencjalni kredytobiorcy, dziś jest twarzą banku, która testuje
wszystkie możliwe koncepty wykorzystania celebryty w reklamie. Czy to wszystko
działa? Na pewno, choć jeden z największych przyrostów sprzedaży odnotował w
ostatnim okresie Getin Bank, który ze współpracy z Piotrem Fronczewskim jak na
razie się wycofał.

Dariusz Franckiewicz
prezes agencji Effectica
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Kondrat to już klasyka
Obecnie celebryci to podstawowy element kampanii niemal każdej instytucji
finansowej. Jeszcze kilka lat temu było tak, że wizerunek aktora czy
sportowca, musiał współgrać z wizerunkiem banku. Dzisiaj na to nie zwraca
się już tak bardzo uwagi.

Przez lata przepis na kampanię produktową sektora finansowego był niemal
niezmienny: porcja elementu wizerunkowego (główne składniki: wiarygodność
i zaufanie), a do tego dwie miarki gwarancji satysfakcji oraz najlepszych
warunków na rynku. Całość podawano bez przypraw, które mogłyby dodać
eleganckiej potrawie zbyt egzotycznego charakteru lub - co gorsza - wzbudzić
jakiekolwiek kontrowersję.

- Chodzi bardziej o to, by silnie identyfikowana, podziwiana i szanowana
przez klientów postać wyróżniała markę od innych i budowała likebility
reklamy i oczywiście brand. Najlepiej tę funkcję widać w przekazach ING,
gdzie Marek Kondrat stał się żywym elementem packshotu i pojawia się
niezależnie od zastosowanej kreacji - zauważa Dariusz Franckiewicz.

Smak reklamy finansowej był ściśle kontrolowany, dzięki czemu otrzymywaliśmy
poprawne kreacje graficzne oraz standardowe spoty telewizyjne, które niczym
nie odróżniały się od siebie. Na szczęście w sektorze finansowym postanowiono
otworzyć okno i wpuścić odrobinę świeżego powietrza. W efekcie powstało kilka
wyróżniających się kampanii - balansująca na granicy dobra i zła kampania
o koncie Po Wuju czy zapadający w pamięć i ucho spot z Piotrem Kupichą
śpiewającym dla mBanku hymn pochwalny o domu.

W całym zalewie celebrytów, najbardziej konserwatywnie wypada z kolei
Raifeisen Polbank, który wykorzystuje w reklamach Justynę Kowalczyk.

Inni gracze sektora także sięgają po gwiazdy i to nazwiska coraz większego
kalibru osadzając je w nie do końca naturalnym dla nich środowisku - John
Cleese, Antonio Banderas czy Chuck Norris w mniej lub bardziej udanych
produkcjach BZ WBK, czy najgłośniejszy transfer ostatnich lat - Szymon Majewski
w PKO BP. Sektor finansowy śmielej odchodzi od utartych przez lata szlaków
i sięga po coraz bardziej wyszukane formy dotarcia do klientów. Reklama
zaczyna zaskakiwać.

- Występuje ona w bardzo tradycyjnej dla siebie roli, czyli w środowisku
treningowym - podkreśla prezes Effectiki. - Najbardziej niekonsekwentnie
wykorzystywany jest natomiast Piotr Adamczyk w Eurobanku. Na początku
był realnym bohaterem zmagającym się z podobnymi kłopotami jak
potencjalni kredytobiorcy, dziś jest twarzą banku, która testuje wszystkie
możliwe koncepty wykorzystania celebryty w reklamie - twierdzi
Franckiewicz.

Robert Rojczyk

prezes agencji MediaMocni

Również Robert Rojczyk ma mieszane uczucia co do tej realizacji. - Cykl
reklam Eurobanku z Piotrem Adamczykiem w roli głównej prezentuje różny
poziom, ale muzyczny spot promujący kredyt gotówkowy mocno zaskakuje.
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I nie jest to przyjemne doświadczenie. Twórcy wideo prawdopodobnie za
punkt odniesienia przyjęli teorię inżyniera Mamonia z Rejsu, który
przekonywał, że lubimy te piosenki, które już raz słyszeliśmy. Niby prawda, ale
i ta dewiza - jak każda oferta bankowa czy telekomunikacyjna - powinna
posiadać standardową gwiazdkę odnoszącą do małego druku u dołu, że nie
dotyczy każdego utworu i aranżacji - podkreśla prezes agencji MediaMocni.
Jak twierdzi Rojczyk, w tym wypadku mamy do czynienia ze standardem
disco polo autorstwa Shazzy w bankowej wersji, która choć sama w sobie nie
jest skomplikowaną strukturą muzyczną, została potraktowany w sposób
bardzo powierzchowny. - Odnoszę wrażenie, że spot nie został do końca
przemyślany: jest głośno, bardzo przaśnie i bez pomysłu, a prostota z jaką
zaprezentowano przekaz balansuje na granicy banału. Na domiar złego
filmowy Chopin, który nie odnajduje się dobrze w roli bożyszcza mas.
W porównaniu z emitowaną równocześnie reklamą ślubną Eurobanku,
produkcja dyskotekowa wypada bardzo blado - dodaje.

Wyścig trwa
Celebrytów widać w niemal każdym spocie instytucji finansowej, co nie do
końca jest pozytywnym zjawiskiem. - Udział kampanii z ich udziałem sięga
60 proc. wszystkich akcji komunikacyjnych banków, co sprawia, że można
mówić wręcz o clutterze. Skala wykorzystania znanych twarzy jest w
bankach tak duża, że coraz trudniej już o wyróżnienie w tej dziedzinie. Jeśli
coś może wyróżniać, to raczej nieposiadanie gwiazdy - zauważa Wojciech
Kowalczyk z Atmedia.
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Spójrzmy na PKO BP i Szymona Majewskiego. Mimo wielu obaw związanych
z użyciem showmana, wydaje się, że to jeden z lepszych przykładów
wykorzystania gwiazdy (na rzecz odczarowania wizerunku skostniałej,
biurokratycznej instytucji). Głosy krytyki padały tu zarówno ze strony branży
(niespójność wizerunków), jak i tabloidowych „trybunów ludowych”, jednak
inwestycje w kolejne akcje z udziałem Majewskiego pokazują, że bank jest
z niego zadowolony. Długofalowa relacja z gwiazda, wpisana w strategię
budowania marki, to zresztą podstawa. ING i Marek Kondrat służy tu
ikonicznym już w zasadzie przykładem.
Wykorzystując celebrytów, marketerzy muszą się zresztą zawsze uodpornić na
krytykę, a także – umieć na nią reagować. PKO już wcześniej oberwało się za
Marię Peszek, z kolei BZ WBK – za Leo Beenhakkera, że zamiast trenować polską
kadrę, skupia się na reklamie. To oczywiście nie jest powód, by rezygnować
z gwiazdy. W przypadku banków czasami jednak nasuwa się podejrzenie, że
kolejne kampanie z udziałem celebrytów nie zawsze są wynikiem solidnych
badań i przemyślaną inwestycją, a raczej – kopiowaniem strategii konkurentów.
Tak więc jeśli miałbym kogoś wyróżnić to chyba Alior Bank. Nie kopiują
komunikacji, ani produktów konkurencji, idą własną ścieżką, poza głównym
nurtem i co najważniejsze: to działa!

Wojciech Kowalczyk
dyrektor marketingu Atmedia
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- PKO już wcześniej oberwało się za Marię Peszek, z kolei BZ WBK – za Leo
Beenhakkera, że zamiast trenować polską kadrę, skupia się na reklamie. To
oczywiście nie jest powód, by rezygnować z gwiazdy. W przypadku banków
czasami jednak nasuwa się podejrzenie, że kolejne kampanie z udziałem
celebrytów nie zawsze są wynikiem solidnych badań i przemyślaną
inwestycją, a raczej kopiowaniem strategii konkurentów - uważa Kowalczyk.
Najważniejsze jednak, by odpowiedzieć sobie, czy udział celebrytów, którzy
przy każdej okazji chcieliby wyskoczyć z lodówki kupionej na raty,
wyskakujący z lodówki kupionej na kredyt to dobry pomysł?
- Na pewno, choć jeden z największych przyrostów sprzedaży odnotował
w ostatnim okresie Getin Bank, który ze współpracy z Piotrem Fronczewskim
jak na razie się wycofał - podsumowuje Dariusz Franckiewicz.
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KIERUNKI ROZWOJU
BANKOWOŚCI 3.0
Sporo polskich banków komunikuje wprowadzenie rewolucyjnych
nowych usług i produktów. Często nazywają je bankowością 3.0.
O co chodzi?

MATERIAŁ SPONSOROWANY

5
Sporo polskich banków komunikuje
wprowadzenie rewolucyjnych nowych usług
i produktów. Często nazywają je bankowością
3.0. O co chodzi?

Bartłomiej Wyszyński

partner i SVP odpowiedzialny za strategię efigence

www.efigence.com
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Bartłomiej Wyszyński: Rzecz w tym, że przez
ostatnie 10 lat digital (kiedyś powiedziałbym
„internet” ale dziś to zjawisko szersze i nazywam je
„digital”) poszedł we wszystkich dziedzinach
naszego życia do przodu. Gramy na Xboksie, który
łączy się z usługą Xbox live i zostawia w naszym
profilu dane o grach w które gramy. Dane te
łączone są w innych serwisach z danymi z PS3,
PCta, czy macka i lądują na fejsie, dzięki czemu nasi
znajomi zagadują nas tekstami typu „Ej, to
pogramy w Gearsy III na coopie?”. Po wspólnym
wymordowaniu hordy robali orientujemy się, że

dalsi kumple stali się znacznie bliżsi i finalnie
umawiamy się pewnie z nimi na piwo czy na
kolejna batalię. To samo dzieje się z muzyką,
filmami i innymi formami rozrywki. Tak. digital
i wirtualizacja naszego życia poszły
zdecydowanie do przodu. Dane fruwają we
wszystkie strony i wynika z tego coś
pożytecznego dla nas, np. zacieśnianie
znajomości, wspólna rozrywka, ciekawsze
życie. A co robią banki? Wciąż tkwią w świecie
prostych tabelek i starych scenariuszy, które
zostały poczęte na początku nowego wieku
i tak trwają do dziś. Banki mają sporo do
nadrobienia w dopasowaniu się do naszego
stylu życia. Myślę, że z całym tym mobilem,
tabletami, wymianą danych w sieci, uciekliśmy
bankom daleko do przodu.
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Ale co można w nich zmienić? Chodzi o to, aby były ładniejsze? Bardziej
przystające wizualnie do naszych czasów?

dług, że zapłaciłem w terminie czynsz. Jak mam bez tych danych żyć?
Nie przejdę do nowego banku bo są mi one potrzebne.

Strona wizualna jest oczywiście ważna, ale to nie jest clue rewolucji.
Rewolucja jest gdzie indziej i dotyczy ułatwiania nam przez banki życia.
Przykład pierwszy: chcę przenieść się z moim kontem z jednego banku do
drugiego. Co z moimi danymi? Zostają w starym banku. Ale przecież to moje
dane z 10 lat! Tam są ważne dowody na to, że zapłaciłem PITa, że oddałem

Otóż technologie które wdraża efigence tak modyfikują procesy
i oferowane produkty bankowe, że Twoje nowe konto w nowym banku
jest już wyposażone w funkcje importu danych ze starego konta
bankowego. Obniżyliśmy tym samym poprzeczkę przejścia z jednego
banku do drugiego. Zyskają na tym banki nowoczesne, z dobrą ofertą,
a stracą stare, zamknięte i skostniałe. Finalnymi zwycięzcami są też
oczywiście konsumenci, którzy odzyskali swoje dane i mogą je przenieść
do banku, dającego lepszą ofertę.
Albo inny przykład: potrzebuję 20 tys. zł kredytu. Proszę więc w pracy
o wymagane przez bank zaświadczenia. Zapracowana księgowa traktuje
mnie jak kulę u nogi, a zaświadczenia o moich zarobkach walają się po
księgowych stołach. Zajrzeć tam może każdy. Po tygodniu czekania mam
już wszystkie karteczki skompletowane, idę więc do banku i składam je.
Po kilku dniach urzędnik bankowy daje mi decyzję. Znowu muszę gdzieś
iść coś podpisać. Moje życie kreci się przez kilka, kilkanaście dni dookoła
kredytu. A przecież dzisiaj można już inaczej, sprawniej. Rozwiązania,
które wdrożyliśmy już w Alior Sync czy Idea Banku pozwalają ocenić
zdolność
kredytową konsumenta za pośrednictwem analizy przepływów pieniężnych
widocznych na koncie w jego matczynym banku. Czyli mam konto np.
w Pekao, ale kredyt chce wziąć w Alior Sync lub Idea Banku. Sync i Idea
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proszą mnie o możliwość podejrzenia tego co się dzieje na moim koncie
w Pekao i po podejrzeniu, w ciągu kilku minut dają mi decyzję. Cały proces
został zrewolucjonizowany. Przenieśliśmy go online. Dzieje się automatycznie
i real time. Dzięki temu, urzędnik bankowy może zająć się ważniejszymi
sprawami a konsument nie musi nikogo prosić o żadne dokumenty.
Co nas czeka w przyszłości?
Rewolucji ciąg dalszy. Dla mnie wyzwaniem i celem długookresowym jest
przeprowadzenie całego wniosku o kredyt hipoteczny online. W Polsce księgi
wieczyste już zostały udostępnione w internecie. Wystarczy, że wskażemy
bankowi nieruchomość, a ten sprawdzi go w internetowych księgach
wieczystych. Wciąż jednak musimy dostarczać różne zaświadczenia z pracy,
a przecież wystarczy, żeby udostępnić je dla banku w sieci. Scoring real time
i online w procesie uzyskania kredytu hipotecznego tylko na podstawie
danych dostępnych w internecie będzie ukoronowaniem bankowości 3.0.
Prognozuję, że cel ten osiągniemy w perspektywie, mam nadzieję, pięciu lat.
Efigence prezentowało się w lutym na Finovate 2013 w Londynie.
Zdobyliście razem z mBankiem nagrodę Best of Show. Jak
przedstawiciele europejskich banków oceniają poziom innowacyjności
technologiczno-finansowej Europy Środkowo-Wschodniej?
Byłem nieco zaskoczony oceną naszego regionu. Wychodziłem z błędnego
założenia, że Zachód z dużą ignorancją podchodzi do tego, co dzieje się
u nas. Z kilku rozmów przeprowadzonych przeze mnie na Finovate
z przedstawicielami bankowości Niemiec, Anglii i Szkocji wyłonił się zupełnie

Raporty interaktywnie.com - Produkty finansowe w internecie

inny obraz. Okazuje się, że kraje te spoglądają na nasz region z niezwykle
dużą ciekawością, a wręcz swego rodzaju nadzieją. Rzecz w tym, że poziom
innowacyjności dużych instytucji finansowych z Zachodu jest na naszym tle
dość niski. Dlaczego? Ponieważ, jak się okazuje, w wielu z tych instytucji
funkcjonują kompleksowe rozwiązania technologiczne z lat 70., których nikt
nie chce ruszać w obawie przed konsekwencjami, jakie może wywołać tak
szeroko zakrojona zmiana. My mamy tę przewagę, że po 1989 r. nasz rynek
musieliśmy zbudować od nowa. Czy to mowa o telekomunikacji, czy też
o bankowości. W zakresie innowacyjności robimy rzeczy, które dla Zachodu
brzmią często jak sny, które nie mają szans póki co się u nich ziścić.
Jakie innowacje Efigence zaprezentowane na Finovate 2013 sprawiły
największe wrażenie na oddających na was głosy uczestnikach
konferencji?
Były to trzy prezentowane przez nas rozwiązania. Kluczowym jest oczywiście
mBank i to co udało się z kolegami z banku zrobić w ciągu niewiele ponad
roku. Razem stworzyliśmy 10 bardzo dużych innowacji, które kompletnie
redefiniują sposób działania platformy transakcyjnej oraz szerzej,
elektronicznej platformy obsługi konsumenta. Mówię tu
o najnowocześniejszej bankowości internetowej, o video-bankowości,
o nawigacji finansowej (czasami zwanej menedżerem finansowym),
o nowoczesnym programie rabatowym – mOkazjach dostępnych na
Facebooku i całej reszcie wprowadzanych w tym roku przez mBank
rozwiązań. Tu już nie chodzi jedynie o bankowość internetową, tu chodzi
o całe spektrum powiązanych z sobą innowacji, które obsługują
konsumentów we wszystkich kanałach komunikacji (klasyczne WWW
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i media społecznościowe) oraz na wszystkich platformach dostępu (tablet,
PC czy mobile). Całość zatopiona w bardzo przyjaznym i pięknym interfejsie
użytkownika, który na dodatek jest użyteczny, np. redukuje spędzony
w aplikacji czas często o 60 proc., pozostawiając tym samym klientom
mBanku więcej czasu na ich życie. Na rodzinę, na rozrywkę czy na cokolwiek,
co jest dla nich ważne.
Wszyscy w Londynie byli zaskoczeni, że mBank przy wsparciu Efigence
przeprowadzają tak kompleksowe zmiany, w tak wysokiej jakości, i w tak
ekstremalnie krótkim czasie. Każde podobne wdrożenie w tradycyjnym
banku trwałoby od 2 do 3 lat, a na końcu innowacja nie byłaby
prawdopodobnie znacznie okrojona. Fenomen mBanku polega na tym, że
mimo wielkiej masy potężnej instytucji finansowej porusza się sprawnie jak
leciutki i dynamiczny start-up.
Duże wrażenie na uczestnikach konferencji wywarło zaprezentowane przez
nas demo naszej platformy bankowej efi3.
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PORTFELE POD LUPĄ.
JAK WYDAJEMY,
OSZCZĘDZAMY I DBAMY
O FINANSE
Internauta swoimi pieniędzmi rządzi racjonalnie. Woli zaoszczędzić
niż pożyczać, inwestuje ostrożnie, wydatki trzyma w ryzach.
O produktach finansowych wie sporo, ale nie zna internetowych
narzędzi, które mogłyby mu ułatwić oszczędzanie. Takie są wnioski
z badania przeprowadzonego za pomocą Ankiet Interaktywnie.com.

6

W kwietniu 2013 roku zapytaliśmy internautów
o to, jak zarządzają swoim domowym budżetem,
jak finansują większe wydatki, ile i jak
oszczędzają. W badaniu wzięło udział 5824
respondentów, użytkowników portali
Interaktywnie.com, Money.pl, iWoman.pl,
Menstream.pl i Platine.pl.

Marta Smaga

kierownik do spraw rozwoju Money.pl,
publicystka Interaktywnie.com

ms@interaktywnie.com

Raporty interaktywnie.com - Produkty finansowe w internecie

Budżetem rządzi rozsądek

A jednak sporo, bo ponad jedna trzecia badanych
nie wie, co to brak gotówki na koniec miesiąca.
Czy są to osoby najlepiej sytuowane?
Niekoniecznie. Wprawdzie przeważają tu najlepiej
zarabiający, pracujący na stanowiskach
kierowniczych, właściciele przedsiębiorstw. Ale
problemu z płynnością nie ma także wielu
badanych specjalistów (42%), emerytów (39%)
i rolników (33%).

Problemy z domknięciem domowego budżetu
zdarzają się zdecydowanej większości
respondentów. Aż 42% badanych ma je
każdego lub prawie każdego miesiąca, a 23%
- raz lub kilka razy w roku. Systematyczne
borykanie się z brakiem gotówki to problem
przede wszystkim kobiet, osób bezrobotnych
(72%), uczniówi studentów (47%), gospodyń
domowych (47%), ludzi wolnych zawodów (44%),
urzędników (42%), emerytów i rencistów (41%).

Kluczem do finansowego spokoju jest racjonalne
zarządzanie domowym budżetem. Ogromna
większość internautów uczestniczących w sondażu
kontroluje swoje wydatki - aż 48% robi to bardzo
dokładnie, a niezbyt dokładnie - 37%. Niespełna
10% badanych tego nie robi, choć ma
świadomość, że powinna - wśród nich najwięcej
jest tych, którzy regularnie mają problemy
z płynnością. Brak potrzeby kontrolowania
wydatków deklaruje zaledwie co szesnasty badany.
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W głowie lub na papierze

Czy kontrolujesz swoje domowe wydatki?
Tak, bardzo
dokładnie

47,5%

Tak, ale niezbyt
dokładnie

W sieci sporo jest narzędzi, które pomagają zarządzać budżetem domowym,
ale mało kto z nich korzysta. Konkretne programy i aplikacje pomocne
w kontrolowaniu finansów potrafi wymienić zaledwie garstka badanych.
Dlaczego? To wynika raczej z braku wiedzy o istniejących możliwościach niż
z braku potrzeby.

36,7%

Nie, choć
powinnam
(powinienem)

9,7%

Nie, nie mam
takiej potrzeby

6,1%

0

25

50

Liczba respondentów: 5824

Jakiego narzędzia używasz do kontrolowania wydatków?
Zapisuję
w notesie

Aż 40% respondentów, którzy swoje wydatki kontrolują, używa do tego celu
czegoś więcej niż wyłącznie głowy, ale rzadko kiedy są to specjalne,
przeznaczone do tego celu programy lub aplikacje. Wśród metod, które
stosują internauci, przeważa najbardziej tradycyjna: notes. Korzysta z niego
blisko połowa badanych, którzy deklarują używanie narzędzi pomagających
zarządzać finansami. Niewielu mniej kontroluje swoje wydatki przy pomocy
Excela.

45,7%

Zaposuję
w Excelu

Znacznie mniej, bo 12% osób korzystających z narzędzi używa specjalnych
funkcji konta osobistego, choć w ostatnim czasie są one dość intensywnie
promowane przez niektóre banki. I tylko 5% korzysta ze specjalnego
programu, który służy do zarządzania domowym budżetem, takiego jak
MyMoney (nowa usługa Money.pl), Kontomierz, iFin24. Różnią się
funkcjonalnościami i stopniem trudności, ale idea jest podobna: pozwalają
monitorować faktyczny stan budżetu nawet wtedy, gdy użytkownik trzyma
swoje pieniądze w kilku różnych miejscach.

45,2%

Korzystem z funkcji
w koncie bankowym

11,9%

Korzystam ze
specjalnego
programu

5,0%

Korzystem z funkcji
w koncie bankowym

4,1%

0

Liczba respondentów: 1968
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Ze względu na stosowane narzędzia, wyraźny jest podział według płci. Blisko
dwie trzecie osób zapisujących wydatki w notatniku to kobiety. Z narzędzi
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Po pierwsze oszczędności

pożyczają od instytucji finansowych, to najczęściej w formie kredytu
ratalnego (28%). Rzadziej posiłkują się kartami kredytowymi (19%), debetem
lub linią kredytową w koncie (12%), bądź kredytem gotówkowym (11%).
Internauci stosunkowo często pożyczają od rodziny (22%), a rzadziej od
znajomych (9%).

Statystyczny internauta najpierw zarabia, potem wydaje. Na pytanie
o najczęstszy sposób finansowania większych wydatków ponad dwie
trzecie badanych odpowiedziało, że są to oszczędności. Jeśli respondenci

Zakupy na raty i kredyty gotówkowe są częściej wybierane przez kobiety.
One też chętniej proszą o pożyczkę rodzinę. Mężczyźni wolą poprosić
o pieniądze znajomych, częściej też korzystają z kart kredytowych.

W jaki sposób najczęściej finansujesz wydatki?

Skłonność do oszczędzania jest niezależna od płci, ale widoczne są pewne
tendencje pod względem wieku respondentów. Na większe wydatki
najczęściej odkładają ludzie młodzi, do 34. roku życia. Oni też stosunkowo
często pożyczają od rodziny lub znajomych. Osoby w dojrzałym wieku nieco
częściej sięgają do oferty kredytowej banków - po pożyczki konsumenckie
i gotówkowe, karty kredytowe, debety i linie kredytowe w koncie.

informatycznych korzystają natomiast wyraźnie częściej mężczyźni: stanowią
58% użytkowników Excela i aż 77% użytkowników specjalnych programów
i aplikacji do zarządzania wydatkami.

Oszczędzam na nie

68,6%

Kupuję na raty

27,8%
36,7%

Biorę kredyt
gotówkowy

10,7%

Biorę kredyt
gotówkowy

9,7%

Jedna trzecia badanych internautów ma problem z tym, by na koniec
miesiąca cokolwiek odłożyć. A jeśli już udaje się wyjść na plus, to na ogół
z niewielką sumą. Aż 27% badanych średnio miesięcznie odkłada mniej niż
500 złotych, 15% - od 500 do 1000 złotych, 11% - od 1000 do 2000 złotych,
a 12% - więcej niż 2000 złotych.

18,7%

Korzystam z karty
kredytowej

11,5%

Korzystem z debetu
lub linii kredytowej
w moim koncie

21,8%

Pożyczam od
rodziny

9,0%

Na koncie lub lokacie

3,9%

Inne - jakie?

0

Liczba respondentów: 5824
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Zdecydowana większość badanych internautów wysoko ocenia swoją
wiedzę o usługach finansowych. Na pytanie o to, czy produkty
oszczędnościowe oferowane przez instytucje finansowe są dla respondenta
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zrozumiałe, negatywnie odpowiedziało zaledwie 15% ankietowanych.
Faktycznie z tą wiedzą chyba jednak nie jest tak dobrze, bo duża część
ankietowanych trzyma swoje oszczędności w gotówce (24% badanych
internautów posiadających oszczędności) lub na zwykłym koncie
bankowym (37%).
Najpopularniejszym produktem do odkładania pieniędzy, z którego
korzystają badani internauci, jest rachunek oszczędnościowy (44% tych,
którzy posiadają oszczędności). Stosunkowo popularne są też lokaty (31%),
a najmniejszym powodzeniem cieszą się fundusze inwestycyjne (19%).
Tylko 6% badanych lokuje oszczędności gdzie indziej: głównie w akcjach
spółek giełdowych, rzadziej w obligacjach, jeszcze rzadziej w polisach
inwestycyjnych, walutach, złocie i innych metalach szlachetnych, IKE
lub nieruchomościach.
Sposoby oszczędzania są dość zachowawcze, bo internauci
w oszczędzaniu stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo. To
najważniejsze kryterium dla 35% badanych. Dla 32% ankietowanych
najistotniejsza jest możliwość skorzystania z pieniędzy w dowolnym
momencie, a niespełna 30% na pierwszym miejscu stawia
oprocentowanie produktu oszczędnościowego.
Ryzyka najmniej boją się mężczyźni. To oni stanowią znaczącą
większość wśród osób lokujących swoje oszczędności w funduszach
inwestycyjnych, w walutach lub na giełdzie. Trochę częściej niż kobiety
sięgają też po lokaty bankowe. Bo wyraźnie dzielą się na tych, którzy cenią
Liczba respondentów: 1968
bezpieczeństwo,
jak i tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają
wysokość potencjalnych zysków.
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Kobiety oszczędzają bardziej zachowawczo, w gotówce, na rachunku
osobistym lub oszczędnościowym. Dla nich też najważniejszym kryterium
wyboru sposobu oszczędzania jest możliwość skorzystania z pieniędzy
w dowolnym momencie.

Wiedza głównie z internetu
Sieć jest dla ankietowanych głównym źródłem wiedzy o produktach
oszczędnościowych oferowanych przez banki - tu informacji szuka niemal

Gdzie szukasz informacji o tym, jak oszczędzać i inwestować?
W prasie

18,7%

W telewizji

9,5%

W internecie

88,2%

Pytam doradcę
finansowego

15,3%

Pytam
znajomego

16,9%

inne - jakie?

3,2%

0

50

100

Liczba respondentów: 3522
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dziewięciu na dziesięciu uczestników badania. Żadne inne źródło nie może
równać się popularnością z internetem. Drugą w kolejności prasę
wskazywało 19% badanych. Z pytaniami o produkty oszczędnościowe
internauci częściej zwracają się do znajomych (17%) niż do doradcy
finansowego (15%). Dwa ostatnie źródła są wymieniane nieco częściej przez
kobiety oraz osoby starsze. Mężczyźni i ludzie młodzi wolą raczej szukać
informacji na własną rękę.

O potrzebie oszczędzania wie większość z nas, ale tylko mała grupa robi
to regularnie. Brakuje nam mobilizacji lub boimy się wyrzeczeń,
a w praktyce pierwszym krokiem do gromadzenia oszczędności może
być dokładniejsze kontrolowanie wydatków.
Jak pokazują różne badania statystyczny Kowalski nie jest w stanie
wskazać w jaki sposób rozchodzi się nawet 10% jego dochodów. Kwotę
tę przeznaczamy na drobne wydatki i zakupy rzeczy, które nie są nam
niezbędne. Dopiero przygotowanie dokładnego zestawienia wszystkich
płatności pozwala stwierdzić, że rezygnacja z nich w żaden sposób nie
wpłynie na pogorszenie standardu życia do którego jesteśmy

Blisko dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że znajdowane przez nich informacje
o tym, jak oszczędzać, są wystarczające. Tak najczęściej mówią ci, którzy
korzystają z pomocy doradcy finansowego. Zadowolone ze swojej wiedzy są
także osoby samodzielnie poszukujące informacji w mediach. Co ciekawe,
internet wypada tu lepiej niż media tradycyjne, choć te wciąż bywają
postrzegane jako bardziej wiarygodne. Najgorzej swoją wiedzę o produktach
oszczędnościowych oceniają ci, którzy po radę udają się do znajomych.

przyzwyczajeni. To często najprostsza droga do budowania swojej
finansowej poduszki bezpieczeństwa.
Aby łatwiej było nam sprawować kontrolę nad tym, co robimy ze swoimi
pieniędzmi, warto korzystać z elektronicznych portfeli – aplikacji
pozwalających na bieżąco monitorować stan domowego budżetu. Jednym
z takich narzędzi jest MyMoney przygotowany przez zespół Money.pl.
Umożliwia on zestawienie operacji nawet z kilku kont bankowych, dzięki
czemu łatwo sprawdzić, na co tracimy najwięcej. Dodatkowo dzięki niemu
stworzymy swój indywidualny plan oszczędzania i na bieżąco możemy
śledzić postępy w realizowaniu wytyczonego sobie celu.

Konrad Pluciński
ekspert
MarketMoney.pl
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Zaskakujące jest to, że niby jesteśmy racjonalni, a całą wiedzę czerpiemy z
Internetu. Nasze finanse nie są żadnym portfelem, a jedynie kontem z lokatą.
Dramatyczne jest to że najpopularniejszą metodą kontroli finansów jest notes.
Polacy mają nadal za małą wiedzę na temat zarządzania swoimi finansami, co
skutkuje problemami z domknięciem budżetu domowego na koniec miesiąca.
Skala zjawiska jest ważnym sygnałem na temat zdrowia finansowego naszego
społeczeństwa - niedomykanie budżetu przez aż 42% to dla nas duży problem.
Z drugiej strony pocieszające jest, że ponad 80% osób jednak zarządza
budżetem domowym systematycznie z różną dokładnością. Byłbym jednak
daleki do przypisywania ludziom racjonalności w takim działaniu. Wiele
efektów z zarządzania jest zaprzepaszczanych, a struktura portfela to nadal
tylko gotówka z lokatą.
Ciekawym trendem są pojawiające się narzędzia zarządzania finansami, póki
co tylko dla zaawansowanych użytkowników Internetu. Z pewnością
automatyczne narzędzia są silnym trendem, jeśli tylko będą prostsze dla
użytkownika i dostępne dla masowego odbiorcy. To właśnie dzięki bankowości
internetowej tego typu narzędzia zarządzania są coraz bardziej popularne.
Z pewnością wyzwaniem dla PFM-ów jest silna integracja z bankowością, a nie

tylko jako prosta nakładka na obecny system, dokładnie tak jak jest to obecnie
wdrażane w bankach. Nowością są zmiany prowadzące do silnego powiązania
transakcji i produktów z wiedzą i zarządzaniem na poziomie profesjonalnego
bankiera. Realna zmiana experience to przekształcenie statycznej informacji
o finansach, na realne zmiany życiu finansowym, wywołane właśnie przez
inteligentne narzędzia finansowe.
Jestem przekonany, że poszukiwanie wiedzy finansowej w Internecie prowadzi
do wielu problemów. Przecież Internet oferuje tylko popularną wiedzę, bez
odniesienia do naszych osobistych potrzeb i wymagań. Nie jest też to wiedza,
a jedynie informacja. Oczywiście, jeśli szukam oprocentowania to łatwo to
sprawdzić, ale jeśli chcę wiedzieć jak konstruować portfel aby na emeryturze
korzystać z wypracowanych zysków, to muszę poszukać tej wiedzy gdzieś
indziej. Niestety, to najdroższy kawałek wiedzy, personalne doradztwo nie jest
możliwe dla każdego, dlatego tak wielkie szanse mają automatyczne systemy
bankowe serwujące dedykowaną wiedzę i porady przygotowane specjalnie dla
nas. Przyszłość tkwi w inteligentnej, szybkiej i personalizowanej technologii
asystującej naszemu życiu.
PS: nie wierzę w racjonalność ludzi, choć ONI sami się tak postrzegają;)))

Paweł Haltof

UI/UX strategy & research director
efigence
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SZYBKA GOTÓWKA
PRZEZ INTERNET.
WARTO?
Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe ścigają się o to, kto szybciej
pożyczy nam pieniądze przez internet. A przy tym apelują:
pożyczajmy odpowiedzialnie!

7
Firmy kuszą klientów szybkimi pożyczkami przez
SMS. Wystarczy, że wyślemy wiadomość, a
konsultant oddzwoni i pokieruje dalszym
procesem. Jest to możliwe chociażby w Sms365.pl
i Smskredyt.pl. Możemy wypełnić też wniosek
przez internet, a pieniądze błyskawicznie powinny
znaleźć się na naszym koncie. Z przytupem
informuje o tym od niedawna istniejąca na naszym
rynku Wonga.com, a oprócz tego na przykład
Kredito24.pl, Vivus.pl, Ekspreskasa.pl i Kasomat.pl.

Anna Jaskółka
redakcja@interaktywnie.com
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Zaletą tych pożyczkodawców jest to, że
przejrzyście informują o całkowitych kosztach
- prowizjach, odsetkach. - Nie ma wielu rzeczy,
które mogą wzbudzać nasze podejrzenia.
Znacznie większe ryzyko jest w przypadku firm
pożyczkowych działających naziemnie, ponieważ
tam często w grę może wchodzić zastawianie

hipoteki - twierdzi Michał Sadrak, analityk,
Open Finance.
Inną kwestią jest to, że koszt tych pożyczek jest
zazwyczaj bardzo wysoki. Rzeczywista roczna
stopa oprocentowania (RRSO) jest liczona
nierzadko w tysiącach procent. I tak, jeżeli chcemy
pożyczyć 500 zł na 30 dni, zwrócić będziemy
musieli już od 550 do nawet 680 zł. Niektóre
z firm oferują pierwszą pożyczkę za darmo, bez
jakichkolwiek opłat, ale tylko pierwszą.
Wysokie oprocentowanie ma zrekompensować
duże ryzyko udzielenia pożyczki. Firmy raczej nie
weryfikują informacji o dochodach,
a potencjalnego pożyczkobiorcę sprawdzają
w bazach dłużników, czasem też w BIK.
Automatycznie, więc szybko.
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REKLAMA

Ile pieniędzy
chcesz pożyczyć?

Pierwsza pożyczka
1200 zł za darmo!

Na ile dni?

- Technologia, którą opracowaliśmy, oraz model scoringowy pozwala nam
oceniać wypłacalność klientów w ciągu kilkudziesięciu sekund. Dodatkowo
sprawdzamy dłużników w bazach danych: KRD, ERIF, Infomonitor (BIK) oraz
w bazie dokumentów zastrzeżonych. Ponadto potwierdzamy tożsamość,
prosząc o przelew weryfikacyjny z konta klienta podanego we wniosku
- wylicza Sebastian Diemer, dyrektor zarządzający Kredito24.
Firmy udzielające szybkich pożyczek przez internet celują raczej w młodszą
grupę niż te, które działają stacjonarnie. Kierują też ofertę najczęściej do
osób, które cenią sobie brak formalności i to, że natychmiast mogą kupić
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Do 2500 zł

1500

Do 30 dni
30

Szybka pożyczka w 15 minut!
Minimum formalności.

jakąś rzecz, a nie do tych, które mają trudności finansowe, a pieniędzy
potrzebują na opłacenie rachunków, artykuły pierwszej potrzeby czy leki.
O ile w przypadku pożyczek offline ważnym atutem, podkreślanym
w reklamach, jest brak sprawdzania klienta w BIK, tutaj - niekoniecznie.
- Dla klientów liczą się przede wszystkim takie benefity jak: brak formalności
i skomplikowanych procedur przyznawania pożyczki, anonimowość
i szybkość. Jedynym ograniczeniem jest przedział wiekowy, gdyż pożyczki
udzielane są przeważnie od 21. roku życia - twierdzi Łukasz Kuleta, sales
& marketing manager, Ferratum Poland. - Wbrew pozorom, odbiorcą
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pożyczki online nie jest tylko i wyłącznie młody człowiek w wieku 21-29 lat.
Sporą rzeszę klientów stanowią ludzie w wieku 40-59 lat. Trzeba pamiętać, że
dla nich internet nie stanowi żadnych ograniczeń - świetnie potrafią się nim
posługiwać. Oczywiście pożyczki online są skierowane do tej grupy klientów,
którzy nie mogą z różnych powodów skorzystać z usług banków, niemniej
jednak brak zdolności kredytowej nie jest głównym powodem ich wyboru.
Ważnym atutem firm pożyczkowych jest szybkość. - Klienci korzystający
z pożyczek online to osoby przyzwyczajone do tego, że w internecie
wszystko dostaje się od ręki. Chcesz muzykę? Będzie za 5 minut. Chcesz film?
Obejrzyj live. Chcesz pożyczkę w banku? Odpowiedz nam na czterdzieści
pytań i jutro damy znać, czy ją dostałeś - obrazuje Loukas Notopoulos, prezes
Vivus Finance. - Jeżeli ktoś właśnie znalazł ciekawą aukcję albo bilety lotnicze
za pół ceny, to nie będzie czekał kilku godzin na informację o decyzji
kredytowej. My deklarujemy gotówkę w 15 minut. Klienta pytamy tylko
o podstawowe dane i sprawdzamy jego historię w BIK. Na podstawie
scoringu kredytowego widzimy, na ile ubankowione osoby do nas
przychodzą. Wiele z nich z łatwością mogłoby dostać kredyt w banku,
a jednak wybierają nas.
Są też zagrożenia - jeżeli będziemy wybierać pożyczkodawców w ciemno.
O ile te znane firmy działają uczciwie, musimy wystrzegać się naciągaczy.
- Pobierają prowizję za rozpatrzenie wniosku. Problem polega na tym, że
kiedy klient otrzyma decyzję negatywną, wówczas ta kwota nie jest
zwracana - przestrzega Michał Sadrak. - Niektóre firmy celowo pobierają
tego typu opłatę, mając świadomość, że i tak nie udzielą pożyczki. Ta
prowizja jest podstawą ich dochodu. Jednak większe firmy wystrzegają
się tego typu praktyk.
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Wybierając pożyczkodawcę, musimy też zwrócić uwagę na to, czy wyraźnie
informuje o kosztach niespłacenia pożyczki w terminie, także tych
windykacyjnych.

W grudniu 2012 roku Instytut PBS przeprowadził badanie wizerunku
i satysfakcji klientów firm mikropożyczkowych. Zdecydowana większość
respondentów przyznała, że pożyczone środki wykorzystuje na bieżące
potrzeby lub opłatę rachunków - jedynie 15% badanych przeznacza je na
spłatę innych długów.
Firmom pożyczkowym nie powinno zależeć na udzieleniu jak największej
pożyczki klientowi. Jesteśmy doraźną pomocą w kłopotach finansowych
i chcemy, żeby klient pożyczał odpowiedzialnie i jedynie tyle, ile w danej
chwili potrzebuje. Z inicjatywy firm pożyczkowych powstała strona
www.mikropozyczki.info.pl, gdzie każdy klient może znaleźć odpowiedzi
na najtrudniejsze pytania związane z pożyczaniem pieniędzy. Największy
problem stanowią młodzi klienci, którzy często nie zdają sobie sprawy
z faktu odpowiedzialnego pożyczania pieniędzy. Uważają, że nic im nie
grozi, jeśli nie spłacą pożyczki. Nie myślą o tym, że często zamykają sobie
w ten sposób drogę do korzystania z innych produktów finansowych
oferowanych przez banki - kart kredytowych czy kredytu hipotecznego.

Łukasz Kuleta

sales & marketing manager
Ferratum Poland
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A może w banku?
Również banki udzielają szybkich pożyczek-kredytów przez internet. Nie
tylko dla swoich obecnych klientów robi to już mBank i Alior Sync. Oferują
one dużo niższe oprocentowanie od większości firm pożyczkowych, przy
czym okres kredytowania musi wynieść co najmniej trzy miesiące. Możemy
więc pożyczyć 500 zł, a następnie w Alior Sync oddać w trzech ratach
łącznie 516 zł, natomiast w mBanku 555 zł.
Przedstawiciele banków przekonują, żeby kredyty gotówkowe zaciągać
właśnie u nich. - W bankach są dużo tańsze niż w firmach pożyczkowych,
ponieważ te drugie rekompensują sobie ryzyko wysokim
oprocentowaniem nominalnym. Natomiast bank dysponując wieloma
zaawansowanymi narzędziami oceny zdolności kredytowej, potrafi bardzo
trafnie określić dostępną kwotę kredytu - przekonuje Patrycja Puchalska,
odpowiedzialna za obszar kredytów gotówkowych w mBanku i MultiBanku.
- Bank podlega nadzorowi KNF-u, co gwarantuje klientowi, że wszystkie
działania, jak i dokumentacja kredytowa są zgodne z prawem i cyklicznie
nadzorowane.
Zarówno mBank i Alior Sync sprawdzą, czy otrzymujemy na konto
wynagrodzenie - jeżeli mamy rachunek w innym banku, będziemy musieli
się do niego zalogować za pomocą dedykowanej aplikacji. W Alior Sync
nasz minimalny miesięczny dochód netto musi wynosić 800 zł, a umowa
- obowiązywać co najmniej od trzech miesięcy. Musimy być w wieku
18-80. Wymogi formalne są więc nieco wyższe. niż w przypadku firm
pożyczkowych, czas oczekiwania na ostateczną decyzję również może
być dłuższy.
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Mechanizmy weryfikujące wiarygodność kredytową pożyczkobiorców
wciąż będą ewoluowały, zapewne w większości banków - w pełni
zautomatyzowane, będą uwzględniały dane z większej ilości źródeł, w tym
również z mediów społecznościowych.

Właśnie teraz mechanizmy weryfikujące wiarygodność kredytową
pożyczkobiorców zmieniają model działania. W modelu
scentralizowanym pojedyncza jednostka w strukturze banku
realizowała czasochłonny proces weryfikacji w oparciu o dostarczone
przez klienta, najczęściej w postaci sterty papieru, informacje.
W modelu rozproszonym bazować będziemy na danych dostarczonych
przez referencyjne systemy zewnętrzne, takie jak serwisy
społecznościowe, inne systemy bankowe, a niebawem być może także
organy administracji państwowej. Kluczowe dla weryfikacji wniosku
kredytowego elementy - jak możliwość weryfikacji danych osobowych
klienta, historia jego zobowiązań, rachunki w bankach, informacje
o dochodach, miejscu pracy - są dostępne online. Kilka odważniejszych
banków już teraz z powodzeniem wykorzystuje możliwość weryfikacji
finansowej klienta.

Andrzej Szewczyk
dyrektor zarządzający
efigence
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Czy szybkie pożyczki i kredyty przez internet będą rosły w siłę? - Kojarzyły się
dotąd z systemem pozabankowym, który rządzi się całkowicie odmiennym
podejściem do wszelkiego ryzyka. Tak zwane "ekspresowe pożyczki bez BIK"
to zupełnie inne produkty, niż kredyty oferowane przez bank - twierdzi
Andrzej Szewczyk, dyrektor zarządzający efigence. - Nie ulega jednak
wątpliwości, że coraz większa liczba banków będzie w stanie zaoferować
swoje produkty w trybie ekspresowym i online. Z czasem szybkość decyzji
kredytowej przestanie być wyróżnikiem, bo takie rozwiązania, jak
automatyczny scoring kredytowy, staną się na rynku standardem.

Problem popadania w spiralę długów przez klientów firm
pożyczkowych jest bardzo często spotykany w tej branży i czasami nie
da się go uniknąć. Pracujemy jednak na modelu w oparciu
o szczegółowo opracowane algorytmy, dzięki czemu jesteśmy w stanie
szybko i efektywnie określić wypłacalność klienta. Nasz system
szczegółowo analizuje zdolność kredytową klientów i limit pożyczek
jest dostosowany do tej wartości. Zdarza się więc, iż kwota przyznana
różni się od aplikowanej.

Sebastian Diemer
dyrektor zarządzający
Kredito24 Polska
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Jednak firmy pożyczkowe coraz częściej dokładnie weryfikują klienta,
prześwietlając go chociażby bazach BIK. Banki z kolei stają się coraz szybsze
i internetowe. Dodatkowo - w kwestii szybkich pożyczek - oba typy
podmiotów oferują coraz bardziej zbliżoną ofertę. Możemy śmiało
stwierdzić, że upodobniają się do siebie.

Klient firm pożyczkowych działających naziemnie i tych, które udzielają
pożyczek przez internet, jest inny. Te pierwsze firmy, zwykle starają się
dotrzeć do klientów, którzy na przykład potrzebują pieniędzy na opłatę
rachunków czy leków i zmusza ich do tego sytuacja życiowa. Tego typu
klienci zaciągają pożyczki na dłuższy okres, nawet kilkanaście miesięcy,
do tego są to wyższe kwoty - od tysiąca złotych w górę.
Tymczasem w przypadku pożyczek internetowych kwota jest
odpowiednio niższa, przykładowo 300 -500 zł. Dopiero po pewnym
czasie może ona wzrosnąć, jeżeli klient będzie terminowo spłacał
zobowiązania. Również okres, na który pożyczka jest zawierana, jest
krótszy - najczęściej 15 bądź 30 dni. Grupą docelową są tutaj raczej
młode osoby, które prowadzą dość konsumpcyjny tryb życia i zamiast
czekać na wypłatę, wolą wziąć pożyczkę po to, żeby kupić coś tu i teraz.

Michał Sadrak
analityk
Open Finance

51

Geograficzny rozkład naszych klientów dość dokładnie odwzorowuje
populację kraju. Oczywiście jest tu przewaga większych miast z powodu
łatwiejszego dostępu do sieci, ale nie jest to znaczne odchylenie. Zdolność
kredytowa albo jej brak nie definiuje naszych odbiorców. Dla zaledwie
8% klientów powodem korzystania z naszych usług był fakt, że bank
odmówił im pożyczki. To, co jest charakterystyczne dla klientów, to ich
wiek. Osoby w wieku 19-25 lat stanowią niemal 30% wszystkich
pożyczkobiorców. Średnia wieku to 30 lat. Zazwyczaj są to osoby
ponadprzeciętnie aktywne w Internecie. Sporo z nich ma smartfony
i korzysta z nich do komunikacji online. Po kolejną pożyczkę wraca ponad
jedna trzecia klientów.
Znaczną grupę pożyczkobiorców stanowią osoby mające małe firmy lub
pracujące na działalności gospodarczej. One ze względów podatkowych
często nie wykazują dochodów i mają przez to problemy z pożyczką
w banku. Jednocześnie nie mają żadnego przeterminowanego
zadłużenia i dla nas taka informacja jest wystarczająca. Są to rzetelni
klienci i spłacają zobowiązania terminowo.

Loukas Notopoulos
prezes
Vivus Finance
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NIEZBĘDNIK E-INWESTORA,
CZYLI NAJLEPSZE NARZĘDZIA
DO INWESTOWANIA ONLINE
Porównanie wskaźników finansowych spółek, dostęp do informacji
biznesowych z pierwszej ręki lub najnowszych danych
makroekonomicznych to podstawa gry na giełdzie i walutach.
Najczęściej jednak platformy inwestycyjne domów maklerskich nie
udostępniają takich możliwości. Te i inne narzędzia można jednak
znaleźć w internecie. Często zupełnie za darmo.

8

Maciej Rynkiewicz

redaktor Interaktywnie.com

mr@interaktywnie.com
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Biura maklerskie udostępniają specjalne platformy,
które w gruncie rzeczy pozwalają przede
wszystkim na zawieranie transakcji. Niektóre z nich,
zwłaszcza na walutach, są bardzo skomplikowane.
Na przykład zlecenie o nazwie One triggers other
- czyli jedno uruchamia drugie, zawiera dwa
połączone ze sobą zlecenia. Jeśli to pierwsze,
główne zostanie w pełnie zrealizowane, to w tym
samym momencie na giełdę trafia zupełnie inne,
często przeciwstawne. Przykłady można mnożyć,
jednak rola biur maklerskich w tym miejscu często
się kończy. Co prawda zdarza się, że na platformie
można znaleźć proste funkcje do analizy wykresu
lub mały serwis informacyjny, ale nic poza tym.
Warto więc korzystać z zewnętrznych narzędzi
online.
Z których narzędzi dostępnych w sieci warto
korzystać podczas inwestowania, a których

jednocześnie często nie udostępniają domy
maklerskie?
- Inwestorzy chcący podejmować skuteczne
decyzje niezależnie od zmieniających się
dynamicznie opinii ekspertów i rynkowych mód,
muszą przede wszystkim odrobić pracę domową
i jasno zdefiniować swój styl inwestycyjny, bo od
niego będzie zależeć to, po jakie narzędzia sięgną,
aby osiągnąć własne cele - radzi Łukasz Wróbel,
główny analityk domu maklerskiego Noble
Securities.

Dane ze spółek to podstawa
W przypadku inwestowania na polskiej giełdzie
akcji, trzeba śledzić najnowsze doniesienia ze
spółek. Redakcje największych biznesowych
serwisów informacyjnych przygotowują newsy
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z firmy, warto jednak wiedzieć, że nie jest to najszybsze źródło informacji.
A w przypadku inwestowania na giełdzie czas to kluczowy czynnik. Do
momentu, w którym dziennikarz przygotuje informację i umieści ją
w internecie - lub co gorsza w gazecie - miną cenne godziny, podczas
których inni gracze dokonają transakcji i zmienią kurs spółki.
Skąd więc czerpać najnowsze wiadomości ze spółek? Firmy mają obowiązek
publikacji istotnych, informacji za pomocą Elektronicznego Systemu
Przekazywania Informacji (ESPI) i to tam są najświeższe wiadomości. Dzięki
ESPI, inwestor może być niemal pewien, że uzyskał dostęp do informacji
równie szybko, co inni inwestorzy.
Często jednak sam dostęp nie wystarczy. Kluczową kwestią jest bowiem
interpretacja raportu: czy nagłe zwołanie nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia inwestorów to pozytywna informacja? Jak na kurs spółki
przełoży się fakt zbycia istotnych aktywów spółki? Jeśli inwestor nie zna
odpowiedzi na te pytania, może wykorzystać na przykład narzędzie
serwisu finansowego Money.pl, dostępne pod adresem
www.money.pl/gielda/komunikaty/. Portal, oprócz samych informacji,
zbiera i prezentuje zmianę ceny papierów spółki po publikacji
komunikatu.
- Oprócz własnych newsów udostępniamy komunikaty ze spółek wraz ze
zmianą ceny akcji. Dzięki temu inwestor wie, jak na najnowszą informację
z firmy reaguje rynek. Oprócz tego, każda spółka ma utworzoną specjalną
wizytówkę z podsumowaniem działalności, wynikami i najważniejszymi
wskaźnikami finansowymi – mówi Damian Słomski, analityk portalu
finansowego Money.pl.
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W serwisie można również stworzyć własny portfel inwestycyjny z różnych
produktów finansowych: akcji, walut lub notowań funduszy inwestycyjnych.
- Inwestor może założyć portfel inwestycyjny i śledzić notowania tylko
wybranych spółek. To spora oszczędność czasu – przekonuje Damian
Słomski. Portfel można utworzyć na stronie www.money.pl/portfel.

Informacje rynkowe na wagę złota
Giełda to nie tylko akcje, ale również fundusze inwestycyjne. - Inwestorzy
długoterminowi lokujący kapitał w fundusze inwestycyjne przed wyborem
funduszu powinni zapoznać się nie tylko z osiąganymi przez zarządzającego
stopami zwrotu z ostatnich kilku miesięcy, ale też miarami ryzyka, opłatami
czy składem portfela - radzi Łukasz Wróbel. - Takie zestawienia sporządzają
między innymi Analizy Online:
www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profile-funduszy.
Coraz popularniejsze na rynku stają obligacje korporacyjne. Poprzez
rachunek maklerski możemy kupić obligacje notowane na rynku Catalyst,
a ich bieżące notowania można śledzić na
gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_korporacyjnych_full.
- Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, czy cena, którą zapłacimy na
rynku wtórnym przekłada się na atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. Takie
obliczenia możemy wykonać m.in. na stronie
obligacje.pl/front/share/calculator - poleca Łukasz Wróbel.
Analityk dodaje, że aktywni inwestorzy wybierający spółki z GPW mają do
wyboru darmowe portale z notowaniami i wykresami, ale w ostatnim czasie
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na rynku pojawiło się również wiele narzędzi oferujących zaawansowane
funkcjonalności, jak np. filtrowanie spółek według kryteriów
fundamentalnych (jakość wyników finansowych, wskaźniki wyceny, itp.)
i analizy technicznej (np. wybór tylko spółek w silnym trendzie wzrostowym).
- To z reguły płatne narzędzia, ale jeśli dzięki nim będziemy w stanie
wyszukać giełdowe perełki, inwestycja w abonament może być grą wartą
świeczki. Warto zwrócić uwagę na ofertę portali investio.pl , stockwatch.pl,
ttools.pl - poleca Łukasz Wróbel.
Najbardziej aktywni inwestorzy z reguły zawierają krótkoterminowe
transakcje na rynku forex lub na akcjach. Dla nich przydatna może być
platforma Noble Markets MT5
(www.noblemarkets.pl/handel/rachunek/rachunek-noble-markets-mt5),
która jako jedyna w Polsce umożliwia w jednym miejscu przeprowadzenie
analizy wykresów i stosowanie automatycznych strategii inwestycyjnych
zarówno na walutach czy zagranicznych indeksach, jak i na akcjach spółek
z GPW.

Wiarygodne bazy danych
Informacje z rynku to jednak nie wszystko. Choć mówi się, że giełda ma już
niewiele wspólnego z gospodarką, to jednak wciąż warto śledzić najnowsze
doniesienia makroekonomiczne. Często jedna wiadomość - na przykład o
zmianie PKB lub sprzedaży w danej branży - może odwrócić obraz rynku na
długie tygodnie.
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Inwestowanie na podstawie danych makroekonomicznych określa się
strategią top-down. Gracz zaczyna analizę i wybór walorów od szerszego
spojrzenia na obecną sytuację makroekonomiczną. Wybór uzależnia na
przykład od kondycji gospodarki, zmiany PKB, sytuacji politycznej, poziomu
bezrobocia lub innych, bardziej subiektywnych wskaźników w danym kraju
lub regionie. Innymi słowy, ta metoda inwestycyjna polega na szerszym
spojrzeniu na inwestycję, a dopiero potem określenie jej szczegółów.
Przykład? Jeśli wzrost gospodarczy w Chinach i innych krajach Azji wydaje się
mocniejszy niż w USA, inwestor preferujący metodę top-down zdecyduje się
przelać pieniądze na Wschód, wybierając tamtejsze waluty, akcje
największych spółek lub specyficzne fundusze inwestycyjne. Top-down
investing można również wykorzystać przy wyborze odpowiednich
sektorów. Jeśli na przykład ceny paliw spadają, a inwestor twierdzi, że to
dopiero początek korekty, to prawdopodobnie zdecyduje się na zakup
spółek z sektora lotniczego, których ceny najczęściej rosną, ze względu na
spadające koszty związane z paliwem.
Dosyć dużym problemem jest ustalenie wskaźników, które zmierzą sytuację
polityczną w danym kraju. Może się bowiem okazać, czy czynnik, który w
dłuższym terminie będzie pozytywnie wpływał na notowania krajowej
waluty, jest skutecznie niwelowany przez inny, wprowadzony przez ten sam
rząd.
- Jestem zwolennikiem tak zwanej diety informacyjnej, czyli sięgania po
bieżące dane i wiadomości jak najbliżej źródła. Im mniej przetworzone dane,

56

tym bardziej wartościowe. Istotne publikacje po przejściu subiektywne filtry
mediów i ekspertów często są prezentowane wybiórczo lub przedstawiane
w świetle pasującym do aktualnego kontekstu np. w nerwowych czasach
dobre informacje są często puszczane w niepamięć, a negatywne
nadmiernie akcentowane - komentuje Łukasz Wróbel.
Ekspert radzi więc, żeby w przypadku danych z polskiego rynku korzystać
z banku centralnego i GUS. Z kolei dane i wiadomości z zagranicznych
rynkach najlepiej śledzić na amerykańskich portalach finansowych
(bloomberg.com) , natomiast na naszym rynku rzetelnie raportuje je portal
macronext.com.
- Rok temu na konferencji dla inwestorów indywidualnych
rekomendowałem wszystkim korzystanie z Twittera, jako narzędzia
pomagającego uzyskać przewagę konkurencyjną i szybszy dostęp do
istotnych informacji. Na naszym rynku w ciągu ostatnich miesięcy z tego
serwisu zaczęli aktywnie korzystać ekonomiści, analitycy i dziennikarze
z branży finansowej, ale mam wrażenie, że większość wciąż większość
profesjonalistów albo zupełnie nie wie o możliwościach Twittera, albo
traktuje go z przymrużeniem oka. O tym, że to coś więcej niż złodziej czasu
może świadczyć fakt, że w ubiegłym tygodniu Twitter został zintegrowany
z terminalem Bloomberga, z którego korzystają wszystkie fundusze
inwestycyjne i banki na świecie - mówi Łukasz Wróbel.

Graj jak inni
Na polski rynek powoli zaczyna wchodzić również, znany już na Zachodzie,
social trading, czyli handlowanie społecznościowe. To w gruncie rzeczy
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metoda dla osób, które nie znają tajników giełd lub rynków walut. W social
tradingu utalentowani i doświadczeni inwestorzy pokazują swoje ostatnie
transakcje. Pozostali gracze następnie mogą kopiować te ruchy i zarabiać tak
jak zawodowi traderzy.
Social trading nie polega na racjonalnym inwestowaniu na podstawie
obiektywnych przesłanek, najnowszych danych spółki lub własnych
przemyśleń. Inwestorzy podążają jednak za działaniem osób, których wiedza
teoretycznie jest większa.
Co skłania najlepszych do dzielenia się swoją wiedzą? Często takie osoby są
w różny sposób opłacane przez właściciela platformy social tradingowej – na
przykład za największą liczbę podążających internautów. Oprócz tego to
ciekawy element rywalizacji i wypromowania swoich umiejętności.
W Polsce social trading oferuje między innymi dom maklerski X-Trade
Brokers. - To zarówno platforma społecznościowa, jak i transakcyjna. W tym
miejscu gracze będą mogli za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie
wybrać strategię na podstawie wcześniejszego porównania wyników
inwestycyjnych poszczególnych traderów. Co więcej system przeanalizuje
portfolio wybranego inwestora, historię zyskowności jak również statystyki
i częstotliwość transakcji oraz średnią wartość zysku - mówi Małgorzata
Bednarek, dyrektor ds. strategii w agencji interaktywnej Migomedia, która
wdraża platformę xSocial.
Małgorzata Bednarek twierdzi, że sporym zainteresowaniem cieszy się
zwłaszcza wśród mniej zaawansowanych graczy. - To platforma między
innymi dla niedoświadczonych inwestorów, którzy będą mogli kopiować
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transakcje najlepszych inwestorów. W przypadku jednak, kiedy wszyscy
zaczną tracić, możliwe będzie także kopiowanie przeciwstawne czyli
dokonywanie odwrotnych transakcji - Contra-Copy - opisuje Małgorzata
Bednarek.
Odmianą tej metody jest inwestowanie na podstawie decyzji legend
światowej finansjery - Warrena Buffeta, George’a Sorosa lub Jima Rogersa.
W sieci dostępna jest darmowa aplikacja iBillionaire, która śledzi portfele
inwestycyjne dziesięciu rekinów światowej finansjery. Aplikacja między
innymi porównuje ich wyniki do stopy zwrotu z teoretycznej inwestycji
w indeks S&P500 oraz umożliwia uruchomienie alarmu w przypadku
znaczącej zmiany w strukturze posiadanych akcji.
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UBEZPIECZENIA
DIRECT. POWOLI, ALE
DO PRZODU
Jeszcze kilka lat temu specjaliści nie mieli wątpliwości, że przyszłość
rynku ubezpieczeń jest w internecie, a towarzystwa specjalizujące
się w systemie direct będą dynamicznie rosły w siłę. Dzisiaj
większość z nich przyznaje, że koncentracja na jednym kanale
sprzedaży to zdecydowanie za mało.

9

W 2003 roku, kiedy rynek direct w Polsce zaczął się
rozwijać, tylko jedno towarzystwo oferowało
ubezpieczenia w tym systemie. Po trzech latach
było ich już kilkanaście, a oferta direct
- początkowo ograniczona do ubezpieczeń
komunikacyjnych - znacznie się poszerzyła,
obejmując niemal wszystkie rodzaje polis.
Dominują ubezpieczenia majątkowe, wciąż
głównie komunikacyjne, ale pojawiły się także
podróżne i mieszkaniowe, a nawet ubezpieczenia
na życie, choć te w dużo mniejszym stopniu.

Kaja Grzybowska

redaktor Interaktywnie.com

kg@interaktywnie.com
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- W ubezpieczeniach na życie system direct
dopiero raczkuje, co jest zrozumiałe, gdyż
większość wymaga indywidualnego doradztwa
- wyjaśnia Elżbieta Wójcik, wiceprezes Aviva.
- W 2012 roku w Polsce sprzedano 5,2 milionów
ubezpieczeń w systemie direct. Wydaliśmy na nie

prawie 1,2 miliarda złotych, czyli o ponad
10 procent więcej niż w 2011 roku. Rynek direct
w Polsce w ostatnich latach rośnie dynamicznie,
za jego pomocą sprzedawane są kolejne rodzaje
ubezpieczeń. Kiedyś były to tylko polisy
komunikacyjne, dziś także mieszkaniowe czy
turystyczne. Dla porównania - cały rynek
ubezpieczeń majątkowych wart był w Polsce
w 2012 roku 26,3 miliarda złotych - potwierdza Marcin
Tarczyński, analityk z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Przestrzelone prognozy
Specjaliści z branży ubezpieczeniowej bardzo
optymistycznie patrzyli na przyszłość systemu
direct, słusznie - jak pokazują dane - przewidując,
że jego znaczenie będzie rosło. Szybko okazało
się jednak, iż rośnie jednak dużo wolniej się
spodziewali.
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- W tej chwili direct stanowi pięć procent całego rynku ubezpieczeń
majątkowych. Jeżeli chodzi o tempo rozwoju, to ten kanał w czystej formie,
nie licząc kanału agencyjnego czy B2B, w których aktywne są już właściwie
wszystkie firmy directowe, rośnie wolniej niż przewidywaliśmy kilka lat temu,
ale cały czas powyżej średniej rynkowej - potwierdza Maciej Marszałek,
dyrektor departamentu e-biznes w LINK4. - Te wzrosty są na tyle duże, że
kanał pozostaje dla nas bardzo atrakcyjny i nie przestajemy w niego
inwestować.
Paweł Zylm, prezes BRE Ubezpieczenia, przypomina, że jeszcze kilka lat temu
część konsultantów przewidywała, że kanał direct osiągnie nawet
15-procentowy udział w całym rynku ubezpieczeń. Ich szacunki okazały się
więc mocno przesadzone, co jednak nie oznacza, że pomylili się co do
kierunku – direct bowiem niezmiennie zyskuje na znaczeniu i nic nie
zapowiada odwrócenia tego trendu.
- W 2012 roku rynek direct urósł do około 1,2 miliarda złotych, co przekłada
się na około 10-procentowy wzrost rok do roku. Moim zdaniem będzie
rozwijał się z dynamiką ponad 110 procent. Jest to kontynuacja trendu
z ostatnich kilku lat - mówi Paweł Zylm.

Multikanałowość i elastyczność
Wolniejszy niż zakładali analitycy wzrost ubezpieczeń oferowanych
w systemie direct spowodował, że wiele towarzystw, które jeszcze kilka lat
temu budowały swoją ofertę w oparciu o ten kanał sprzedaży musiało
zmienić model biznesowy, dostosowując się do potrzeb konsumentów,
którzy wciąż nie chcieli całkowicie zrezygnować z kontaktu z konsultantem.
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- W ubezpieczeniach obserwujemy zmiany, jakie zachodziły parę lat temu
w bankowości. Firmy odchodzą od modeli monokanałowych. To przejście
następuje zarówno wśród firm tradycyjnych, które otwierają kanały
nowoczesne, jak i firm directowych - tłumaczy Łukasz Jadachowski, dyrektor
marketingu w Proama. - Wynika to zarówno z potrzeb klientów, jak
i ekonomiki kanałów. Klient oczekuje, że do firmy ubezpieczeniowej może
trafić przez wybrany przez siebie sposób. Z drugiej strony, mały udział
kanałów direct powoduje, że niemożliwe staje się osiągnięcie skali,
pozwalającej na pokrycie kosztów stałych ubezpieczyciela, działając
wyłącznie przez internet i telefon.

Udział smartfonów w rynku stale się powiększa, co daje ogromne
możliwości dla biznesu. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na lotnisku,
w ferworze przygotowań zapomnieliśmy o ubezpieczeniu
turystycznym. Wystarczy kilka klików i w trakcie urlopu możemy być
spokojni o swoje zdrowie, bagaż, a także urządzenia elektroniczne,
w tym smartfon, dzięki któremu kupiliśmy polisę.

Michał Gołębiewski

kierownik biura marketingu i PR
Signal Iduna
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- Z moich obserwacji wynika, że liczy się elastyczność w docieraniu do
klientów. Nie chodzi już o to, by inwestować tylko w internet, bądź placówki
stacjonarne, ale również zapewniać mobilne aplikacje do zakupu polis oraz
wchodzić w alianse z innymi podmiotami sprzedającymi ubezpieczenia
- dodaje Paweł Zylm.

Liczy się wygoda
Polacy wciąż sceptycznie pochodzą do zakupu bardziej skomplikowanych
produktów finansowych on-line, a do takich zaliczane są ubezpieczenia.
Nadal niewielka część klientów decyduje się na sfinalizowanie transakcji
przez internet, choć oraz częściej wykorzystujemy go do wyszukania
niezbędnych informacji i porównania wysokości składek. Pomoc
konsultanta zwykle okazuje się jednak niezbędna - czasem dopiero na
końcowym etapie zakupów, częściej jednak już na wstępie.
- Zdecydowana większość polskich klientów nie chce poświęcać zbyt
dużo czasu na samodzielne rozpoznawanie rynku i powierza tę czynność
ekspertowi, czyli agentowi, który jest w stanie szybko porównać
i przedstawić ofertę kilku towarzystw. Klient dzięki temu czuje, że ma
kogoś, kto zna jego potrzeby i zdejmuje z niego - przynajmniej częściowo
- ciężar wyboru ubezpieczenia - wyjaśnia Łukasz Jadachowski.

najczęściej osoby, które po porównaniu kilku ofert decydują się na
produkt o najniższej składce.

Co dalej?
Analitycy Ernst & Young w raporcie "Global Consumer Insurance Survey
2012" i Deloiite w "2012 Global Insurance Outlook" zgodnie twierdzą, że
rynek ubezpieczeń direct będzie systematycznie zyskiwał na znaczeniu
i w najbliższym czasie nie zmieni się zasadniczo jego struktura. Sprzedaż
on-line nadal zdominowana będzie przez ubezpieczenia komunikacyjne,
podczas gdy produkty bardziej skomplikowane, takie jak polisy na życie,
w dalszym ciągu wymagać będą profesjonalnego doradztwa konsultanta.

Nastawienie Polaków do kupowania produktów finansowych przez
internet jest cały czas powściągliwe. Z każdym rokiem udział czystej
sprzedaży internetowej rośnie, ale wsparcie telefoniczne konsultantów
nadal jest niezbędne w procesie zakupowym i nie spodziewamy się
tutaj rewolucyjnej zmiany w najbliższym czasie.

Maciej Marszałek
- Internet jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia procesu zakupu, do
sprawdzenia wysokości składki. Zawarcie umowy wciąż jednak następuje
zwykle podczas rozmowy telefonicznej lub podczas spotkania z doradcą
- dodaje Elżbieta Wójcik. - Ci, którzy finalizują zakup przez internet to
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dyrektor departamentu e-biznes
LINK4
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Coraz większa liczba ubezpieczycieli dostrzega również potencjał płynący
z wykorzystania kanału mobilnego i choć na razie nikt nie spodziewa się
rewolucji w tym zakresie, wiele towarzystw już dziś udostępnia aplikacje
przeznaczone na smartfony i tablety.
- Udział smartfonów w rynku stale się powiększa, co daje ogromne
możliwości dla biznesu. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na lotnisku,
w ferworze przygotowań zapomnieliśmy o ubezpieczeniu turystycznym.
Wystarczy kilka klików i w trakcie urlopu możemy być spokojni o swoje
zdrowie, bagaż, a także urządzenia elektroniczne, w tym smartfon, dzięki
któremu kupiliśmy polisę. W Signal Iduna jesteśmy w trakcie

Trudno wskazać konkretną grupę nabywców, kupujących
ubezpieczenia drogą internetową. Nie jest ona homogeniczna, bo
Polacy po prostu coraz bardziej cenią swój czas i mają łatwiejszy dostęp
do internetu oraz urządzeń mobilnych. Oczywiście młodzi ludzie
szczególnie chętnie wybierają kanał internetowy, ale wśród naszych
klientów są w zasadzie przedstawiciele wszystkich grup wiekowych,
zarówno mieszkańcy metropolii, jak i mniejszych miejscowości.

Paweł Zylm

prezes
BRE Ubezpieczenia
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przygotowywania aplikacji, dzięki którym klienci jeszcze łatwiej będą mogli
zapewnić sobie ochronę bez względu na to, gdzie się znajdują - mówi
Michał Gołębiewski, kierownik biura marketingu i PR Signal Iduna.
- Coraz więcej Polaków ma smartfony, tablety również cieszą się dużą
popularnością, dlatego w 2012 roku przygotowaliśmy bezpłatne aplikacje
o nazwie BRE Ubezpieczenia umożliwiające zakup polis turystycznych przez
urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android oraz iOS - potwierdza
Paweł Zylm. - W tej chwili przez smartfony czy tablety sprzedają się głównie
najprostsze ubezpieczenia, takie jak podróżne, ale sądzę, że następne lata
przyniosą dalszy dynamiczny rozwój tego kanału.

Ubezpieczenia majątkowe sprzedają się w Polsce głównie poprzez
agentów. Nowoczesne kanały, takie jak telefon i internet generują
około pięć procent całkowitej sprzedaży. Sprzedaż ubezpieczeń tymi
kanałami rośnie wolniej, niż niektórzy oczekiwali jeszcze parę lat temu,
dlatego wiele firm "directowych" zdecydowało się na nawiązanie
współpracy z multiagentami.

Łukasz Jadachowski
dyrektor marketingu
Proama
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich
pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią pasjonują.
Serwis zintegrował także społeczność, klika tysięcy osób, które
wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają sobie, piszą blogi,
rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat
znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione
przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem
Grand Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku
polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy
odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące
poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl.
Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią Grupy Kapitałowej Money.pl.
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