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CZY INSTYTUCJE FINANSOWE WSŁUCHUJĄ SIĘ 
WYSTARCZAJĄCO W GŁOS KLIENTA?
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TOP 8 WEDŁUG PREZESÓW BANKÓW

Raport World Retail Banking Report 2021", Capgemini, 2021 wskazuje, dla Prezesów Banków 
Detalicznych największe wyzwanie to zarządzanie, planowanie a czynniki utrudniające ich realizację: 
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Organizacje, które mają największe szanse powodzenia w dłuższej

perspektywie czasu, to takie, które:

▪ aktywnie analizują dynamicznie zmieniające się potrzeby swoich Klientów,

▪ najszybciej odpowiadają na potrzeby i oczekiwania Klientów dostosowując swoje modele

biznesowe do nowej rzeczywistości i wdrażając odpowiednie rodzaje partnerstw,

▪ są spójne w komunikacji i codziennym demonstrowaniu realizacji swoich celów oraz

stawianiu na pierwszym miejscu bezpieczeństwa swoich pracowników i Klientów,

▪ na nowo analizują koszty prowadzenia działalności na wielu płaszczyznach i wykorzystują

szanse jakie stwarza wykorzystanie technologii cyfrowych.

CZY INSTYTUCJE FINANSOWE WSŁUCHUJĄ SIĘ 
WYSTARCZAJĄCO W GŁOS KLIENTA?

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/09/pl-Raport-KPMG-Nowa-rzeczywistosc-konsument-w-dobie-COVID-19.pdf

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/09/pl-Raport-KPMG-Nowa-rzeczywistosc-konsument-w-dobie-COVID-19.pdf


„Polskie Banki są rozpoznawane w Europie jako liderzy zaawansowanych cyfrowych

rozwiązań służących do obsługi Klienta. Jednak sama cyfrowość nie wystarcza do

usatysfakcjonowania Klientów.

Oferowanie jak najdoskonalszych doświadczeń Klienckich to w tej chwili jedna

z najważniejszych strategii wygrania walki o Klienta na zmieniającym się rynku usług

bankowych, w szczególności w perspektywie wdrożenia dyrektywy PSD2, która umożliwia

wejście na rynek usług finansowych i walkę o Klienta zupełnie nowym graczom”.

CZY INSTYTUCJE FINANSOWE WSŁUCHUJĄ SIĘ 
WYSTARCZAJĄCO W GŁOS KLIENTA?

Raport

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/10/pl-raport-kpmg-pt-czy-klient-jest-najwazniejszy-na-bank.pdf

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/10/pl-raport-kpmg-pt-czy-klient-jest-najwazniejszy-na-bank.pdf
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• wyzwania

• rozwiązania i innowacyjne technologie



• zintegrowany marketing i docieranie do 
konsumentów tam, gdzie bywają codziennie 
(media społecznościowe, komunikatory, aplikacje)

• uproszczone płatności

• sprzedaż doświadczenia, a nie produktu

• rosnąca rola zaufania

trend:

POKOLENIE „Z”
trend:

NOWY KLIENT post COVID

Wyzwanie #1:    POZYSKIWANIE I OBSŁUGA NOWEGO KLIENTA

• przyzwyczajeni i chętnie korzystający 
z kanałów obsługi zdalnej  

• mający nowe, sprecyzowane wymagania: komfort  
i bezpieczeństwo

• oczekujący większej empatii



• hiperpersonalizacja produktów

• optymalizacja czasu sprzedaży

• optymalizacja bezpieczeństwa Klienta

• reagowanie na potencjalne i realne 
zagrożenia spłaty długu

• wielokanałowość: bankowość mobilna, 
tradycyjna i integracja kanałów

CELE:

POZYSKIWANIE I OBSŁUGA NOWEGO KLIENTA

GOTOWE TECHNOLOGIE: 
SFInX DETAL

• widok 360 na sytuację, łatwa analiza                     
i definiowanie potrzeb Klienta

• zmniejszenie ryzyka operacyjnego związane       
z potencjalnym wyłudzeniem kredytów

• przyspieszenie procesu obsługi Klienta -
integracja z systemem transakcyjnym banku 
oraz bazami zewnętrznymi

Technologie #1

SFInX WINDYKACJA: 

• możliwość konfiguracji dedykowanych strategii windykacyjnych
• szybka reakcja na zaległości w spłacie
• sposób komunikacji dostosowany do potrzeb Klienta (SMS, e-mail)



„Pracownicy otrzymali narzędzie wpierające ich pracę, które
pomaga nie tylko ją zoptymalizować, ale również
usystematyzować. W zakresie sprzedaży kredytu detalicznego
SFInX prowadzi pracownika po kolejnych krokach procesu,
wskazując czynności do realizacji na danym etapie. Jest to
szczególnie istotne przy wdrażaniu nowych pracowników -
ogranicza czas na przygotowanie doradcy do sprzedaży
produktów banku. (…) „SFInX standaryzuje czynności
windykacyjne, tworząc scenariusze postępowania wobec
Klientów i to już w początkowej fazie zaległości w spłacie”.

trend:

USYSTEMATYZOWANIE 

PROCESÓW

Wyzwanie #2:    STANDARYZACJA I USYSTEMATYZOWANIE PROCESÓW W BANKU

Anna Zawada 
Główny księgowy i prokurent Banku BPS 

trend:

STANDARYZACJA 
ROZWIĄZAŃ IT 

„Optymalizacja kosztowa może być dokonywana tylko
w jeden sposób, poprzez centralizację i standaryzację
rozwiązań IT, stosowanych przez różne instytucje. Ma to
fundamentalne znaczenie zarówno w toku współpracy
banków wewnątrz zrzeszenia, jak i w sytuacji, kiedy
lokalna instytucja finansowa przejmuje swego sąsiada.”

Krzysztof Karwowski  
Prezes Zarządu BS Szczytno  



• standaryzacja procesów sprzedażowych

• standaryzacja procesów windykacyjnych 

• integracja systemów informatycznych 

• optymalizacja czasu trwania procesu

• standaryzacja obiegu dokumentów

CELE:

STANDARYZACJA I USYSTEMATYZOWANIE PROCESÓW W BANKU Technologie #2

GOTOWE TECHNOLOGIE: 

SFInX DETAL
• wystandaryzowany proces sprzedaży i 

obsługi kredytów gotówkowych
• ujednolicenie wyglądu dokumentów oraz 

automatyzacja procesu ich powstawania, 
integracja ze standardem automatycznego 
skanowania dokumentów

• integracja z systemem transakcyjnym banku 
oraz bazami zewnętrznymi.

SFInX WINDYKACJA: 
• automatyzacja i standaryzacja procesów windykacyjnych
• możliwość konfiguracji dedykowanych strategii windykacyjnych
• ujednolicone szablony dokumentów wysyłanych do Klientów 

(SMS, e-mail) 



OPTYMALIZACJA 
KOSZTÓW 
OPERACYJNYCH

• wyzwania

• rozwiązania i innowacyjne technologie



• zmiany demograficzne  i przyszły deficyt kadr

• zmiana podejścia do zatrudnienia w bankach:  
redukcja zespołów stacjonarnych jednoczesna 
potrzeba specjalistów: analityków, programistów 
(wsparcie back office)

trend:

LUKA 
DEMOGRAFICZNA 

trend:

NOWE 
MODELE OPERACYJNE 

Wyzwanie #1:         ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI

• jednym z trendów postCOVID jest zmiana podejścia do 
pracowników i zarządzania. Banki będą musiały 
rozważyć, jak zarządzać produktywnością w środowisku 
pracy zdalnej, jak zarządzać kulturą organizacyjną           
i zespołami w sposób maksymalizujący produktywność   
i wydajność

Raport KPMG New cost imperatives in banking, 2021



• sprawne zarządzanie zespołami obsługującymi 
procesy back office i front office

• redukcja czasu obsługi procesów 

• rozdzielenie równomierne zadań w zespołach 
i monitoring stanu ich realizacji 

• szybka reakcja na błędy, problemy z wykonaniem 
zadania

• automatyzacja podstawowych czynności i czas na 
realizację bardziej złożonych

• zwiększenie efektywności pracy zespołów

CELE: GOTOWE TECHNOLOGIE: 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI 

• widok 360 Klienta: wszystkie produkty i działania 
Klientów widoczne dla pracowników w jednym 
miejscu

• widok stanu prac zespołu: kalendarz, zadania 
automatyczne przydzielanie dla najmniej 
obciążonych pracowników, widok zakresu 
realizacji zadań, możliwość przypisania zadań, 
nieobecności pracowników i możliwość 
szybkiego przekierowania zadań pomiędzy 
pracownikami

Technologie #1

• dostępność:  dostęp z biura i domu (łatwe przejście na prace hybrydową     
lub zdalną)

• szybkie wdrożenie pracowników: intuicyjna nawigacja w systemie

• usystematyzowane kroki procesu  



trend:

JAKOŚĆ PORTFELA 
PRODUKTÓW

trend:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

Wyzwanie #2:        PROCESY SPRZEDAŻOWE

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ocenia,
że jednym z kluczowych sposobów na poprawę
rentowności będą:

• utrzymanie i rozwój dobrej jakości portfela
kredytowego, generującego bieżące przychody
odsetkowe

• poszukiwanie nowych przychodów poprzez
rozszerzanie oferty o: ubezpieczenia, produkty
leasingowe, faktoringowe, prośrodowiskowe,
oczekiwane głównie przez młodych Klientów

Bazując na doświadczeniach w przyszłości banki
powinny:

• ponownie ocenić swoją odporność w odniesieniu do
całego spektrum ryzyka: kredytowego, operacyjnego,
płynności, kapitałowego i rynkowego.

• stworzyć modele zarządzania procesami
uwzględniające następne nieprzewidziane zdarzenia, na
bazie doświadczeń z ostatnich kilku miesięcy

• stworzyć modele szybkiej oceny ryzyka istniejącego
portfela

• usprawnić zarządzanie należnościami Klientów
i wierzytelnościami



• sprawny proces sprzedaży produktów

• strategia i działania dotyczące obsługi 
posprzedażowej

• rozwój portfela produktów dostosowanych do 
zmieniających się potrzeb klientów 

• efektywne zarządzanie aktywami Klienta, 
dedykowane strategie, usługi zewnętrzne: 
ubezpieczenia, fundusze kapitałowe, wsparcie 
inicjatyw lokalnych (ESG)  

• spersonalizowane, kontekstowe produkty oparte na 
technologii

• wielopoziomowa analiza ryzyka

CELE:

SFInX DETAL 
• integracja z zewnętrznymi systemami transakcyjnym banku 

oraz bazami
• dedykowane wsparcie antyfraudowe: ekspercka analiza 

ryzyka antyfraudowego (doświadczeni pracownicy wspólnej 
komórki antyfraudowej (specjalna jednostka: CRUZ AF)

• otwarty system: możliwość szybkiej implementacji modułów: 
kredyt hipoteczny, usługi prośrodowiskowe …

SFInX Windykacja 
• monitorowanie spłaty należności i sprawne reagowanie na 

potencjalne zagrożenia pojawienia się zadłużenia

Technologie #1
PROCESY SPRZEDAŻOWE
Jak technologie wspierają procesy sprzedażowe?

GOTOWE TECHNOLOGIE: 



Dziękujemy!


