
1 

” 
Wyższa lojalność klienta i 

efektywność sprzedaży 

dzięki zarządzaniu 

doświadczeniem klienta. 

Czy i jak Banki mogą 

skorzystać z doświadczeń 

innych sektorów? 

Karol Mazurek 
Managing Director Accenture  
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79% użytkowników 

smartfonów wykorzystuje je 

w celu pozyskania 

informacji zakupowych 

81% prezesów banków  

uważa, że granice między 

sektorami gospodarki 

znikną  

47% globalnej populacji 

posiada smartfony do 

2020 ta liczba wzrośnie do 

83% 

Klienci Globalne ekosystemy Technologia 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD 

Wartość - w mld USD Liczba 

Wartość i liczba firm zaliczanych do „Klubu Jednorożca” 

– spółki niepubliczne warte ponad 1 mld USD 

X42 
X36 
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Alibaba 

Największy sklep 

świata - nie posiada 

magazynu 

Facebook 

Najpopularniejszy 

reklamobiorca – nie 

tworzy treści 

kreatywnych 

Uber 

Największa 

korporacja 

taksówkarska – nie 

posiada taksówek 

AirBnB 

Największa sieć 

hotelarska – nie 

posiada żadnych 

hoteli 
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Mint Bills 

Ponad 11 milionów 

użytkowników  

Zarządzanie opłatami 

(np. media) 

Lending Club 

Ponad 13 miliardów 

dolarów pożyczek 

Pożyczki 

społecznościowe 

Alibaba 

120 milionów 

transakcji dziennie 

Płatności online 

Square 

Ponad 3 miliony 

użytkowników w 2012 

roku 

Płatności kartowe 

Pay Pal  

8 miliardów dolarów 

przychodu w 2014 roku 

Płatności online 

Apple Pay 

Milion zarejestrowanych 

kart podczas pierwszych 

3 dni 

Płatności  

Wonga 

575 tys. aktywnych 

klientów w WB 

Pożyczki online 

Venmo 

700 milionów dolarów 

kwartalnie 

Płatności 

społecznościowe 

Wealthfront 

Zarządzanie ponad 3 

miliardami dolarów 

Asset management 

Personal Capital 

Ponad 850 tys. 

aktywnych inwestorów 

Asset management 

Kabbage 

Ponad miliard 

udzielonych pożyczek 

Pożyczki dla małych 

przedsiębiorstw 

Kick Starter 

Ponad 2 miliardy 

dolarów 

Crowdfunding 
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Szacowany wpływ działalności firm technologicznych 

na przychody sektora bankowego 

$3.9 bln 
 

Globalnych 

przychodów 

Kredyty 

ROR 

Depozyty 

Inwestycje 
Zarządzanie Majątkiem / 

Ubezpieczenia 

Płatności 

Ryzyko utraty 44% 

przychodów  
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Funkcje ryzyka Kapitał Regulacje Relacje z klientem 



8 

46% 

37% 
40% 

33% 34% 34% 

23% 23% 24% 
20% 

9% 
7% 

5% 
7% 6% 

Odpowiedzi Bardzo Możliwe oraz Prawdopodobnie w grupach wiekowych 

18-34 35-54 55+ 

Czy korzystałbyś z usług bankowych poniższych firm 

(gdyby znalazły się w ich ofercie)? 
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41% 

27% 
23% 

21% 

14% 
12% 

8% 
5% 4% 

8% 
12% 

Firmy, które cieszą się największym zaufaniem 

klientów w zakresie ochrony danych osobowych 
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Czego banki 

mogą nauczyć 

się od 

innowacyjnych 

firm spoza 

sektora? 

52% 

Klientów twierdzi, że kupi więcej jeżeli 

firma zapewnia wysoki poziom 

doświadczenia klienta   

55% 

Klientów twierdzi, że odeszło w 

przypadku gdy poziom doświadczenia 

klienta nie był wystarczających 

VS 

Doświadczenie klienta jest czynnikiem decydującym o 

sukcesie globalnych innowatorów 
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Prostota Przejrzystość Wygoda Potrzeby 
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” 
Get closer than ever to your 

customers. So close that you 

tell them what they need well 

before they realize it 

themselves  

 
Steve Jobs 
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Przykłady do uzupełnienia na 

podstawie speaker notes ze 

slajdu Customer Experience 

kluczem do sukcesu 

 

 

 

 

Netflix 
 

 

 

 

 
nowej sprzedaży pochodzi z silnika 

rekomendacji 

 

Dzięki wykorzystaniu rozbudowanych 

algorytmów rekomendacji (item2item, 

user2user)  oraz szerokiej bazy ocen 

Netflix zna wasz filmowy  gust lepiej od 

was samych 

 

75% 
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Moven 
 

 

 

 

 
Klientów nie planuje budżetu 

domowego 

 

Moven łączy zaawansowaną psychologię 

zakupów, scoring behawioralny, dane 

lokalizacyjne oraz grywalizację w celu 

dostarczenia klientom kontekstowych 

porad w czasie rzeczywistym w kwestii 

wydatków i możliwości oszczędzania 

80% 
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Simple can be harder than 

complex: to get your thinking 

clean make it simple. But it's 

worth it in the end because 

once you get there, you can 

move mountains 

 
Steve Jobs 

” 
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Magic 
 

 

 

 

 
Zamówień w 48 godzin od 

uruchomienia usługi 

 

Prostota w czystej formie – na podany 

numer wysyłamy wiadomość z informacją 

czego potrzebujemy, niezależnie od tego 

czy jest to lot helikopterem, wysyłka 

kwiatów czy naprawa roweru, za 

odpowiednią opłatą każde zlecenie 

zostanie zrealizowane 

17 000 
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Simple Bank 
 

 

 

 

 
Roczny wzrost liczby klientów 

 

Poza innowacyjnym interfejsem i 

zrozumiałym portfolio produktów, Simple 

maksymalnie uprosić proces interakcji 

klienta z Bankiem zgodnie z zasadą „No 

script, no phone menus - just real people 

helping you” 

+54% 
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Customers shouldn’t just 

think of your business as a 

place to buy a product or 

use a service – it should be 

fun place to be 

 
Sir Richard Branson 

” 
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Air BnB 
 

 

 

 

 
Wzrost liczby pokoi dostępnych w Air 

BnB w 2014 roku 

 

Air BnB jest obecnie największą siecią 

hoteli na świecie łącząc ze sobą klientów 

szukających nietuzinkowych miejsc w 

przyzwoitej cenie z gospodarzami, którzy 

w kilka sekund mogą dotrzeć do 

globalnego grona odbiorców. 

x3,3 
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AIB - eMortgage 
 

 

 

 

 
Wzrost NPS dla procesu hipotecznego 

po wdrożeniu eMortgage 

 

Zakup mieszkania nie musi być stresujący 

– z aplikacją eMortagage Klient może w 

wygodny sposób zaciągnąć kredyt 

hipoteczny, oszczędzając czas i energię.  

 

+58% 
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A lack of transparency 

results in distrust and a 

deep sense of insecurity  

 
Dalai Lama 

” 
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UBER 
 

 

 

 

 
Wzrost liczby taksówek Ubera w 

Stanach Zjednoczonych w 2014 roku 

 

Klient zawsze wie za co płaci – aplikacja 

UBER informuje użytkownika o 

przewidywanej opłacie przed 

zamówieniem kursu, a po jego 

zakończeniu przesyła mu szczegółowy 

rachunek.  

 

+90% 
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Ally Bank 
 

 

 

 

 
Klientów poleciłaby swoim znajomym 

Ally Bank 

 

Bez gwiazdek i kruczków prawnych – Ally 

Bank nie stosuje skomplikowanego 

żargonu prawniczego w swoich ofertach i 

umowach.  

 

+89% 
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To czy Banki wyjdą z działalnością poza obszar finansowy 

budując rozległe ekosystemy, czy też ich działalność zostanie 

ograniczona do licencji bankowej zależy od skutecznego 

zarządzania doświadczeniem klienta 

Granice bankowości 

ulegną zmianie 
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Wsparcie klienta 

Customer Advocacy 

Kultura Innowacji 

Workforce Reimagined 

Platforma Cyfrowa 

Platform (R)evolution 
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Karol Mazurek 

 

 

 

 
 

Managing Director 

karol.mazurek@accenture.com 


