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dr Bogusław Półtorak
redaktor naczelny Grupy Bankier.pl 
przewodniczący Kapituły Plebiscytu „Złoty Bankier 2013”

Złoty Bankier 2013 
słowo wstępne

2013

2012 2011 2010 2009
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O plebiscycie

„Złoty Bankier” to doroczny konsumencki plebiscyt internetowy, w ramach którego klienci 
banków oceniają dostępne na rynku produkty i usługi finansowe, wybierając liderów  
w poszczególnych kategoriach. 
 
Grono laureatów powiększają nagrodzeni w kategoriach specjalnych. Osobowość roku, 
Najlepszy spot reklamowy i innowację finansową roku wskazują zasiadający w Kapitule 
plebiscytu dziennikarze, blogerzy oraz specjaliści z zakresu finansów i reklamy. 
 
W tym roku głosowanie odbyło się po raz piąty. Organizatorami plebiscytu „Złoty Bankier” 
są portal finansowy Bankier.pl oraz payU sA - lider rynku płatności internetowych w polsce.

Jubileuszowa edycja plebiscytu „Złoty Bankier” już po raz piąty wytyczyła kierunki  
przemian polskiej bankowości detalicznej. rekordowa liczba oddanych głosów jest 
dowodem na coraz większą świadomość klientów. relacje pomiędzy klientami i bankami 
coraz bardziej naznaczone są przez sposoby prowadzenia komunikacji. informacje o ofercie  
i korzyściach to coraz częściej przedmiot dyskusji oraz oceny w mediach społecznościowych. 
Dziś sukcesy rynkowe i poprawę wyników finansowych odnotowują te banki, które potrafią 
sprawnie komunikować się z klientami.

powtarzanie rekordowych wyników finansowych rok w rok nie będzie jednak możliwe bez 
większej przejrzystości, dopasowania i użyteczności oferty dla klientów. trzeba również 
sięgać głębiej w rynek i aktywizować osoby, które dotychczas były wykluczone z korzystania 
z oferty bankowej. 

istnieje więc potrzeba zbudowania odmiennej koncepcji sprzedaży - banki muszą być  
bliżej ludzi, sieć internetowa umożliwia im to coraz bardziej.

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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5 lat w bankowości 
krótki przegląd najważniejszych wydarzeń

4

B
ankowość zawsze kojarzyła się ze stabilnością i konserwa-
tyzmem. Spokojne czasy jednak minęły - technologia pędzi 
do przodu, a finansiści muszą za nią nadążać. 5 lat to niemal 
cała epoka, w której byliśmy świadkami narodzin zupełnie 

nowych usług i poważnych zmian w strukturze rynku. Fuzje i przejęcia 
sprawiły, że zniknęło kilka bankowych marek, w tym laureat „Złotego 
Bankiera 2009” za najlepszy kredyt gotówkowy – Polbank EFG. Nie-
które rynki przeżyły trudny okres stagnacji, a nawet kurczenia się – 
dotknęło to m.in. kart kredytowych i kredytów samochodowych.
 
Bankowość internetowa, niegdyś technologiczna nowinka, ugrunto-
wała swoją pozycję jako najważniejszy z kanałów kontaktu klient- 
-bank. Nie zabrakło ważnych innowacji – chociażby wprowadzenia 
technik biometrycznych („Złoty Bankier 2010” dla Pekao) i pełnej 
realizacji idei wirtualnego oddziału zaprezentowanej przez nagrodzony 
za najlepsze konto w 2012 r. Alior Sync. 

Gdy w 2009 r. nagrodę za innowację odbierał bank Inteligo oferujący 
jeden z pierwszych produktów kredytowych dostępnych przez telefon, 
druga fala bankowości mobilnej dopiero zaczynała się rozpędzać.  
Rok później w nowej kategorii banków mobilnych triumfował już  
ING Bank Śląski, by w kolejnych latach ustąpić mBankowi i pierwszemu 
z „banków 2.0” - Alior Sync. Technologie mobilne zaczęły także 
odciskać swoje piętno w obszarze płatności. W 2012 r. roku kapituła 
plebiscytu „Złoty Bankier” wyróżniła projekt płatności NFC firmowany 
przez MasterCard oraz banki i operatorów telekomunikacyjnych. 
 
Ostatni rok nie zawiódł oczekiwań i przyniósł kolejne ważne nowości 
– szybsze płatności, przełomowe internetowe projekty, produktowe 
innowacje. Polska bankowość nie zwalnia tempa i dotrzymuje kroku 
czasom.

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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2009  2010  2011  2012  2013

40 500

22 000

11 000

10 500

4000 Liczba innowacji walczących o statuetkę

Liczba banków nominowanych do plebiscytu

Liczba członków Kapituły

Postaci ze świata bankowości ubiegające się  
o zwycięstwo w kategorii Osobowość roku

Nowe kategorie dodawane do plebiscytu  
na przestrzeni lat

Liczba produktów i usług 
zgłoszonych przez banki

głosujący

5 edycji plebiscytu

Złoty Bankier

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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Najlepsze produkty bankowe 2013 r.
Zwycięzcy V edycji plebiscytu Złoty Bankier
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Kolejne miejsca zajęli:

analityk Bankier.pl

Wojciech Boczoń

rok 2013 był dla mBanku przełomowy. Bank wdrożył cał-
kiem nowy, zbudowany od podstaw serwis transakcyjny. 
Zerwał z obowiązującymi przez lata kanonami mody i wy-
znaczył nowy trend w projektowaniu serwisów. rozwiąza-
nie zostało dobrze przyjęte przez klientów, czego potwier-
dzeniem jest wyróżnienie przyznane przez internautów.

i  inteligo  i  Bank Zachodni WBK  i  Getin Noble Bank  i  raiffeisen Bank polska  i
i  credit Agricole  i  Deutsche Bank pBc  i  BpH  i  Meritum Bank  i  Bank pocztowy  i
i  toyota Bank polska  i  Nordea Bank polska  i   
i  Volkswagen Bank polska  i  pLUs BANK  i

NAJLEPSZE
KONtO OsOBiste 27 mln

30%III

14%

II

24%

I

43%

7

kont osobistych 
dla klientów indywidualnych

dane z rynku

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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Kolejne miejsca zajęli:
i   citi Handlowy  i

NAJLEPSZY
spOsóB płAtNOści
W iNterNecie

30%III

11%

II

33%

I

51%

8

20 mln
kart płatniczych

z funkcją zbliżeniową

czy płatności w internecie mogą być szybsze niż dotych-
czas? payU dowiodło, że tak. płatność za pomocą nowe-
go rozwiązania - payU express - sprowadza się zaledwie 
do jednego kroku. pierwszym bankiem, który udostępnił  
płatność szybkim e-przelewem w standardzie payU 
express jest Alior sync. ten sposób płatności w internecie 
konsumenci uznali za najwygodniejszy spośród dostęp-
nych na rynku.

analityk Bankier.pl

Wojciech Boczoń

dane z rynku

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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Kolejne miejsca zajęli:

analityk Bankier.pl

dr Michał Kisiel

Kredyt gotówkowy z gwarancją najniższej raty Alior  
Banku znalazł się po raz drugi na podium. podobnie jak  
w zeszłym roku, internauci docenili mechanizm „price 
matching” w wykonaniu banku z melonikiem w herbie. 
Dla kredytobiorcy takie rozwiązanie to czytelny sygnał,  
że instytucja nie boi się rynkowych porównań.

i  credit Agricole  i  eurobank  i  BOś Bank  i
i  BNp paribas Bank polska  i  pLUs BANK  i

NAJLEPSZY
KreDyt
GOtóWKOWy

6,6 mln 

30%III

11%

II

12%

I

42%

9

udzielonych kredytów
konsumpcyjnych w 2013 r.

dane z rynku

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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Kolejne miejsca zajęli:

analityk Bankier.pl

dr Michał Kisiel

pKO Bank polski w 2013 r. aktywnie promował swój kredyt 
mieszkaniowy, stale utrzymując atrakcyjne warunki ceno-
we. Jego oferta wielokrotnie zajmowała czołowe pozycje 
w rankingach przygotowywanych przez Bankier.pl. Nic  
zatem dziwnego, że internauci już trzeci rok z rzędu doce-
nili propozycję największego polskiego banku, przyznając 
jej zaszczytny tytuł najlepszego kredytu hipotecznego.

i  Deutsche Bank pBc  i  Bank polskiej spółdzielczości  i

NAJLEPSZY
KreDyt
 HipOtecZNy

209 093 zł 
to średnia wartość 

kredytu mieszkaniowego

30%III

10%

II

30%

I

46%

10

dane z rynku

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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Kolejne miejsca zajęli:
i  Bank Zachodni WBK  i  Bank Millennium  i  Getin Noble Bank  i
i  eurobank  i  raiffeisen Bank polska  i  citi Handlowy  i  BNp paribas Bank polska  i

NAJLEPSZA
BANKOWOść
MOBiLNA

30%III

16%

II

26%

I

31%

11

2 mln
użytkowników

bankowości mobilnej

analityk Bankier.pl

Bank w telefonie powinien być wygodny, szybki i funk-
cjonalny. pod tym względem konkurencyjne rozwiąza-
nia zdeklasował Alior sync. Konsumenci biorący udział  
w plebiscycie „Złoty Bankier” po raz kolejny uznali, że ten 
bank oferuje najlepszą bankowość mobilną na rynku.

Wojciech Boczoń

dane z rynku

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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Kolejne miejsca zajęli:

redaktor prowadząca działu Biznes w Bankier.pl

Barbara Sielicka

czas to pieniądz – wiedzą o tym szczególnie przedsiębior-
cy, którzy coraz częściej stawiają na szybszy, internetowy 
kontakt z bankiem. chcą szybko dokonać przelewu, zło-
żyć zlecenie, poznać decyzję kredytową. Wśród banków  
oferujących internetowy dostęp do produktów finan-
sowych nadal zwycięża mBank, który od początku sta-
wia na operacje w sieci. W swojej ofercie mKontoBiznes  
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, nie 
pobierając opłaty m.in. za prowadzenie rachunku, przele-
wy i kartę do konta.

i  iNG Bank śląski  i  idea Bank  i  Bank Millennium  i  Bank pekao  i  
i  raiffeisen Bank polska  i  Deutsche Bank pBc  i  BOś Bank  i
i  Meritum Bank  i  toyota Bank polska  i  Volkswagen Bank polska  i

NAJLEPSZY
BANK DLA prZeDsięBiOrcy 
iNterNetOWeGO

1 mln
aktywnych klientów 

sektora MSP

30%III

12%

II

18%

I

43%

12

dane z rynku

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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Kolejne miejsca zajęli:

redaktor prowadzący ds. social media w Bankier.pl

Mateusz Szymański

Jak na bank internetowy przystało, mBank komunikację 
w mediach społecznościowych traktuje bardzo poważnie. 
social media w jego wykonaniu to nie tylko promocja wła-
snych usług, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt  
z klientami i cierpliwe odpowiadanie na ich pytania i zaża-
lenia. Wyjście naprzeciw zamiast odsyłania do własnych 
kanałów wsparcia - tego oczekują klienci.

i  idea Bank  i  citi Handlowy  i  BNp paribas Bank polska  i
i  BOś Bank  i  Nordea Bank polska  i  Meritum Bank  i

NAJLEPSZY
BANK W sOciAL MeDiA 1,3 mln fanów

30%III

5%

II

12%

I

63%

13

na bankowych stronach Facebooka

dane z rynku

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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KAPITUŁA
pLeBiscytU ZłOty BANKier 2013

14

Bankier.pl
dr Bogusław Półtorak

PRNews.pl
Wojciech Boczoń

Bankier.pl
dr Michał Kisiel

„Dziennik Gazeta Prawna”
Jacek Uryniuk

Mediafun
Maciej Budzich

„BRIEF”
Grzegorz Kiszluk

AK74
Artur Kurasiński

„Puls Biznesu”
Eugeniusz Twaróg

Ars Thanea
Roman Łoziński

Open Finance
Halina Kochalska

Obserwatorfinansowy.pl
Mateusz Ostrowski

medioznawca
dr Jacek Wasilewski

Bankier.pl
Maciej Klepacki

PayU
Wojciech Czajkowski

Polskie Radio
Artur Cichmiński

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.



15

KATEGORIA SPECJALNA
NAJLepsZy spOt reKLAMOWy

„nowe konto Getin uP”i

„ekogroszek”ii „kredyt gotówkowy CaSH-BaCk”iii

15 Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.

choć trudno wskazać wszystkie elementy charakteryzujące 
najlepsze reklamy, to z łatwością można wśród nich wymie-
nić inteligentny dowcip, ciekawą historię oraz niebanalną 
formę. spoty wyróżnione przez jury zawierały przynajmniej 
jeden z tych elementów. to dobra wiadomość. podobnie 
jak fakt, że banki wydają się coraz śmielej komunikować  
i szukać sposobów na to, by wyróżnić się z tłumu. 

Niestety nadal większość komunikacji jest skierowana do 
„homo economicus”, rzadkiego gatunku żyjącego z uprawy 
odsetek, polującego na atrakcyjne pożyczki, relaksującego się 
podczas przeglądania katalogów nagród z programów lojal-
nościowych. tymczasem ludzie (stanowiący większość klien-
tów banków), świętujący dzień wypłaty i bojący się sprawdzić 
stan konta trzy tygodnie później, rzadko występują w roli bo-
haterów spotów. Mam nadzieję, że z roku na rok obraz pana 
Kowalskiego ze spotu Banku będzie coraz ciekawszy.

Ars Thanea

Roman Łoziński
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KATEGORIA SPECJALNA
iNNOWAcJA fiNANsOWA rOKU

PeoPay 
Bank pekao
czyli m-płatności tam, gdzie dotąd rządziła gotówka
 
Bank pekao sA zaprezentował aplikację, która zdobyła uznanie 
innowacyjnym interfejsem użytkownika i rozbudowaną funkcjo-
nalnością. Klienci peopay mogą płacić przy użyciu kodów Qr, 
Nfc i kodów jednorazowych w sklepach tradycyjnych i interne-
towych. Kapituła podkreśliła wagę wyjścia płatności mobilnych 
poza utarte ścieżki i wkład w rozwój obrotu bezgotówkowego,  
a w szczególności współpracę banku z siecią „Biedronka” oraz 
wdrożenie aplikacji mpOs pozwalającej przyjmować płatności 
mobilne każdemu przedsiębiorcy.

II

aplikacja mobilna IkO 
inteligo
czyli system płatności mobilnych 
oparty na rachunku bankowym
 
system iKO to pierwsze w polsce wdrożenie bankowych płatności 
mobilnych działające jednocześnie w placówkach handlowych, 
bankomatach i internecie. Aplikacja mobilna staje się instrumen-
tem płatniczym konkurującym z plastikowymi kartami i wyposa-
żonym w dodatkowe unikalne funkcje, jak np. możliwość przeka-
zywania czeków. Kapituła doceniła konsekwencję banku pKO Bp 
i jego marki inteligo w promowaniu innowacyjnego rozwiązania  
i wysiłek włożony w budowę koalicji banków-wydawców. 

I

Platforma kredytowa online 
idea Bank
czyli finansowanie w 3 minuty
 
idea Bank umożliwił przedsiębiorcom uzyskanie kredytu w cało-
ści przez internet. specjalne narzędzie pobiera historię rachun-
ku bieżącego w dowolnej instytucji i szacuje zdolność kredytową  
potencjalnego kredytobiorcy. Wnioskodawca otrzymuje propozy-
cję zestawu produktów w ciągu kilku minut. Kapituła wyróżni-
ła innowacyjne podejście do procesu kredytowania na trudnym 
rynku małych i średnich przedsiębiorstw.

III

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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OsOBOWOść rOKU 2013

17

prezes zarządu Banku Zachodniego WBK
Mateusz Morawiecki

KATEGORIA SPECJALNA

Mateusz Morawiecki swoją karierę w BZ WBK rozpoczął w 1998 
roku, gdzie wspinając się po szczeblach kariery, w 2007 roku 
objął stanowisko prezesa. Dzięki połączeniu z grupą santander 
i wchłonięciu Kredyt Banku, zarządzana przez niego instytucja 
stała się jednym z największych banków w polsce.

członkowie Kapituły docenili pracę prezesa Banku Zachodniego 
WBK na rzecz umocnienia pozycji banku w polsce i sprawne 
przeprowadzenie fuzji z Kredyt Bankiem. Z pozytywną oceną 
spotkały się również dobre wyniki finansowe, wygenerowane 
mimo niekorzystnej koniunktury.

Nominowany za sprawne przeprowadzenie fuzji BZ WBK 
i Kredyt Banku i tym samym stworzenie trzeciego co 
do wielkości banku w Polsce oraz za wygenerowanie 
rekordowych zysków i imponującego wzrostu notowań 
akcji BZ WBK w 2013 roku.

Prezes Zarządu Idea Bank
Jarosław Augustyniak 

Wiceprezes Zarządu PKO BP
Piotr Alicki

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Andrzej Jakubiak

Prezes SGB-Bank
Ryszard Lorek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny mBanku 
Cezary Stypułkowski

Minister finansów 
Mateusz Szczurek

Nominowani

Zwycięzca

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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ZłOty BANK

Zwycięzca

18 Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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NAJLEPSZE

Kategorie plebiscytu Zwycięzcy

ZwycięzcyKategorie specjalne

19

mBank

Alior sync

Alior Bank

pKO Bank polski

Alior sync

mBank

mBank

Najlepsze konto osobiste

Najlepszy sposób płatności w internecie 

Najlepszy kredyt gotówkowy

Najlepszy kredyt hipoteczny

Najlepsza bankowość mobilna

Najlepszy bank dla przedsiębiorcy internetowego 

Najlepszy bank w social media

Getin Bank 

iKO - inteligo/pKO Bp

Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK

Najlepszy spot reklamowy 

innowacja finansowa roku

Osobowość roku

pLeBiscytU ZłOty BANKier 2013
ZWYCIĘZCY

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.
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KAPITUŁA

20

pLeBiscytU ZłOty BANKier 2013
reKOMeNDAcJe DLA BANKóW

Najlepsi w bankowości 2013. podsumowanie V edycji plebiscytu Złoty Bankier.

Jacek Uryniuk
dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”

Mam nadzieję, że bankom uda się porozumieć w zakresie płatności 
mobilnych. Wiele wskazuje na to, że sojusz budowany przez pKO Bp 
w oparciu o spółkę polski standard płatności ma szansę uczynić  
z polski europejskiego lidera w tej dziedzinie. istnieje jednak konieczność 
przystąpienia do niego największego nieobecnego, czyli pekao. Liczę, że 
stanie się to w tym roku, bo tylko w ten sposób powstające rozwiązanie 
może stać się standardem.

Artur Cichmiński
krytyk filmowy, dziennikarz Polskiego Radia

Mam nadzieję, że banki będą mocniej inwestowały w ciekawe i profesjo-
nalne kreacje reklamowe, nie ograniczające się tylko do prezentacji ofer-
ty, lecz budujące pozytywny wizerunek marki. Dobre, ciekawe i niebanal-
ne reklamy to wizytówka, która z powodzeniem zastąpi suche handlowe  
informacje.

Eugeniusz Twaróg
dziennikarz „Pulsu Biznesu” 

chciałbym, żeby w przyszłym roku kapituła plebiscytu Złoty Bankier mia-
ła podobny problem z wyborem jednego, najbardziej innowacyjnego roz-
wiązania bankowego. W tym roku wskazanie jednego zwycięzcy, spośród  
kilku znakomitych kandydatur, poprzedziła gorąca dyskusja.

dr Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Mam nadzieję, że najważniejszym trendem w bankowości 2014 będzie 
hasło „Keep it simple”. Oby czasy kilkustronicowych cenników i jeszcze 
dłuższych umów przeszły do historii.

Mateusz Ostrowski
Mateusz Ostrowski
dziennikarz, ObserwatorFinansowy.pl 

Kiedyś znajomy opowiedział mi o rekrutacji na stanowisko dyrektora 
szpitala. Kandydat zapytany o to, kto jest najważniejszy w szpitalu, odparł 
bez wątpliwości: - Oczywiście ordynator! Nie dostał tej pracy, bo oczywiście 
chodziło o pacjentów. Marzy mi się, żeby w bankach było podobnie, czyli 
żeby najważniejsi byli klienci, a nie wynik finansowy, kurs na giełdzie czy 
satysfakcja akcjonariuszy. Kredyt zaufania do tej instytucji maleje...

Jacek Wasilewski
medioznawca
 
to, co jest nieuniknione, to konwergencja - możliwość zintegrowania wszyst-
kich urządzeń bankowych w telefonie. Ale jednocześnie potrzebujemy cza-
sem kontaktu z żywym człowiekiem: instrukcji wideo, porady online. ten, kto 
będzie potrafił zrobić indywidualny oddział bankowy, wygra.
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Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl, redaktor prowadzący PRNews.pl

Banki jako instytucje zaufania publicznego powinny respektować obietnice 
składane klientom. Zmiana cennika kilka razy do roku jest niedopuszczalna. 
Liczę na większą stabilność cen i transparentną politykę produktową.

Roman Łoziński
Ars Thanea

pieniądze są niezwykle ważną i intymną częścią życia ludzi. Źródłem 
nadziei, kłótni i częścią marzeń o przyszłości. Życzę wszystkim bankom,  
by wykorzystały to niewyczerpane źródło inspiracji i w swojej komunikacji 
nie poprzestawały na oczywistych, powierzchownych obserwacjach.

dr Bogusław Półtorak
redaktor naczelny Grupy Bankier.pl
przewodniczący Kapituły Plebiscytu „Złoty Bankier 2013”
 
Nadchodzi czas bankowości finezyjnej. Banki muszą wprowadzić relacje  
z klientami, nie tylko z tymi najlepszymi, na nowy poziom jakości. powtórzenie 
rekordowych wyników finansowych nie będzie możliwe bez większej 
przejrzystości i efektywności oferty dla klientów. Banki muszą być jeszcze 
bliżej ludzi.

Grzegorz Kiszluk
redaktor naczelny magazynu „BRIEF”

Kiedyś banki przytłaczały marmurami, dziś mieszczą się w kieszeni klien-
tów. Kiedyś po prostu pożyczały pieniądze, dziś dodatkowo pomagają w ich 
zarządzaniu. Marketing bankowy jest bardzo trudny, rynek jest konkuren-
cyjny i zestandaryzowany. Dlatego głosowałem na tych, którzy potrafią się 
wyróżnić.

Hanna Kochalska
analityk Open Finance

„Największe pomysły cechuje prostota” – mówił noblista (Wiliam Golding), 
oby to samo stało się wreszcie  z bankowymi tabelami opłat i prowizji.  
czasami lepiej nad projektem popracować dłużej niż męczyć później klien-
tów swoimi szybkimi „osiągnięciami”. polakom potrzeba więcej pomysłów 
na oszczędzanie niż na wydawanie.

Artur Kurasiński
bloger, blog.kurasinski.com 

Drogie Banki - spójrzcie na rozwój innych usług i branż. spójrzcie jak 
czołowe serwisy internetowe projektują swoje usługi. Zobaczcie dlaczego 
UX / Ui jest taki ważny dla użytkownika końcowego. Zrozumcie, że to 
Wy jesteście dla klientów, a nie klienci dla Was. Włóżcie więcej (albo - 
zacznijcie) wysiłku w poprawę swoich narzędzi - dla 90% osób internet  
i Wasza aplikacja mobilna to podstawowy kanał kontaktu z Wami. Zamiast 
wydawać miliony na reklamy, bijąc się o klientów twarzami celebrytów 
zacznijcie doceniać tych klientów, których już pozyskaliście. 
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Maciej Klepacki
dyrektor zarządzający Bankier.pl

Wojciech Czajkowski
dyrektor zarządzający PayU

Polska bankowość wyraźnie zmierza w kierunku nowych tech-
nologii. Bankowość mobilna, szybkie e-przelewy, komunikacja  
w mediach społecznościowych - tego już nie powinno zabraknąć 
w żadnym liczącym się banku. W tym roku kategoria Innowacja  
finansowa cieszyła się dużą popularnością - swoje produkty  
i usługi zgłosiło aż 25 banków. 

Sukces tej kategorii świadczy o zmianach, jakie zachodzą na 
polskim rynku bankowym. W ciągu pięciu lat polska bankowość  
obrała kurs na kompleksowość, mobilność i komunikację z klientami. 
Jako organizatorzy wzięliśmy to pod uwagę, stąd dwie nowe kate-
gorie plebiscytu - najlepszy bank w social media i najlepszy sposób 
płatności w internecie. Liczymy na to, że kolejna edycja plebiscytu  
Złoty Bankier będzie równie owocna w nowe produkty i usługi.

Internauci  już po raz piąty ocenili najlepsze produkty i usługi ban-
kowe minionego roku, przyznając statuetki Złoty Bankier 2013. 
Plebiscyt jest okazją do nagrodzenia tych instytucji finanso-
wych, które najlepiej odpowiedziały na potrzeby swoich klientów.  
Cieszymy się, że przyznawana przez nas nagroda jest wyróżni-
kiem jakości oferowanych przez banki usług i wskazuje kierunek, 
w którym podąża polska bankowość.

Tegoroczna, jubileuszowa V edycja cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem. Padło wiele rekordów – pod względem zgłoszonych 
usług i produktów, ale również liczby oddanych głosów. 

W tej edycji plebiscytu Złoty Bankier pytaliśmy internautów, na 
co zwracają uwagę przy wyborze banku. Najczęściej pojawiające 
się odpowiedzi to: dostępność, nowoczesność i bezpieczeństwo. 
Życzymy więc bankom, aby potrafiły sprostać tym wymaganiom, 
a klientom, by taką bankowość mieli na wyciągnięcie ręki. 
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Malwina Wrotniak-chałada
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tel. +48 509482044
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