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IV edycja plebiscytu „Złoty Bankier 2012”
- okiem Organizatora

„Złoty Bankier” stał się wyróżnikiem najlepszych
ofert bankowych. Nagroda przyznawana przez
internautów i kapitułę niezależnych ekspertów
jest busolą najlepszych rozwiązań bankowych
w polskim internecie. Jednocześnie głosowanie
internautów służy jako obiektywna i ważna recenzja działań bankowców. Wskazując najlepsze
rozwiązania, internauci nagradzają te banki, które
poważnie i uczciwie traktują ich potrzeby. W czasach zawirowań gospodarczych, gdy przyszłość
jest niepewna, liczą się przecież dobre relacje
i zaufanie wobec sprawdzonych partnerów.
W 2012 r. byliśmy świadkami nowego otwarcia w bankowości internetowej. Idea totalnie
wirtualnego banku, budowanego od podstaw,
wyznaczyła nowe trendy i podniosła poprzeczkę
oczekiwań. Podejście klientów do oferty banków
coraz bardziej wynika z powiązania atrakcyjnej
oferty z relacyjnością. Kompleksowe uwzględnianie potrzeb klientów wydaje się dziś kluczem
do sukcesu na trudnym rynku. Miniony rok to też
okres rekordowych wyników w sektorze bankowym, co sugeruje, że czasy kryzysu finansowego minęły. Oczywiście kolejny rok rekordowych
wyników będzie trudny do powtórzenia, ale te
banki, które zachowają elastyczność, będą miały
przewagę.

Wyniki plebiscytu pokazały, że warto nagradzać
banki, na które mogą liczyć klienci, bo pozytywne
wzorce stają się wyznacznikiem konkurencji. Konkurencji, z której korzyści odnosimy wszyscy. Tanie kredyty, korzystne lokaty i dostępne rachunki
ułatwiają nam wszystkim życie. Warto nagradzać
te banki, które rozumieją, że klient nie jest tylko
dawcą przychodów. Obopólne korzyści wydają się
najlepszym rozwiązaniem na drodze przyszłości.
Niniejszy raport „Złoty Bankier 2012” jest tego
jednoznacznym dowodem. Zachęcam do lektury
i sprawdzenia najlepszych rozwiązań bankowych.

dr Bogusław Półtorak
redaktor naczelny, główny ekonomista Bankier.pl
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Podsumowanie roku 2012
w polskiej bankowości

To był spokojny, kryzysowy rok
Po rekordowym pod względem zysków
roku 2011 wydawało się, że banki w Polsce mają przed sobą trudniejsze 12 miesięcy. Tymczasem los okazał się dla sektora łaskawy i oszczędził mu znaczniejszych
wstrząsów. Nie oznacza to jednak, że brakowało wyzwań. Fuzje, redukcje zatrudnienia, nowe projekty – taka była bankowość
Anno Domini 2012.
Bankom udało się przebić rekordowe wyniki finansowe z 2011 r. W ciągu 2012 r. zyski
sektora wyniosły 16,1 mld zł - o 0,6 mld zł więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Najważniejszą rolę
odegrały kredyty udzielone przedsiębiorstwom.
Sprzedaż kredytów hipotecznych nieco osłabła,
chociaż ci, którzy wieszczyli załamanie na rynku
finansowania mieszkalnictwa musieli poczuć się
rozczarowani. Hipoteki pozostały jednym z najważniejszych filarów biznesu, ale w nieco innym
wcieleniu niż w poprzednich latach. Kredyty walutowe praktycznie zniknęły z rynku, a rządowy
program dopłat przestał pełnić rolę dopalacza,
odpowiadając za co piąty kredyt.

Zawiodły kredyty konsumpcyjne, których liczba
zaczęła się kurczyć. Z jednej strony Polacy nieco ostrożniej zaczęli podchodzić do zaciągania
zobowiązań, przygotowując się na gorsze czasy.
Z drugiej strony pewne znaczenie miały bardziej
restrykcyjne warunki kredytowania narzucone
przez rekomendacje nadzoru. W efekcie niektóre
banki zaczęły przenosić działalność pożyczkową
do podmiotów poza sektorem, a część pożyczkobiorców skierowała się do instytucji pozabankowych. Kredytodawcy, którzy wcześniej sparzyli
się na udzielaniu szybkich kredytów sami nacisnęli
hamulec i ograniczyli sprzedaż.

Technologiczne debiuty
Podobnie jak w poprzednich latach, jednym
z najważniejszych trendów wpływających na
kształt usług bankowych był technologiczny postęp. Inwazja telefonów komórkowych, coraz
bardziej inteligentnych i wszechstronnych, nie
ominęła bankowości. Mobilny dostęp do usług
bankowych staje się standardem, a kilka instytucji
z powodzeniem zadebiutowało w świecie smartfonów (nie zaniedbując klientów korporacyjnych,
jak np. ING Bank Śląski i Bank Millennium). Pod koniec roku światło dzienne ujrzały także pierwsze
projekty mobilnego portfela NFC, a symbioza telefonu i karty płatniczej stała się faktem.
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Podsumowanie roku 2012
w polskiej bankowości

Bankowość internetowa przeżywała drugą młodość. Projekt „banku 2.0” przedstawił mBank,
a z nowymi przedsięwzięciami wystartowały
Alior Bank i Getin. Niektórzy gotowi byli określić
nowy trend mianem gadżetomanii, ale za technologicznymi popisami kryły się także rzeczywiste
innowacje zmieniające sposób, w jaki klienci kontaktują się ze swoim bankiem. Możliwość zaciągnięcia kredytu bez odchodzenia od komputera,
sprawdzanie zdolności kredytowej na podstawie
podglądu historii transakcji w innej instytucji – to
elementy, z których wyłania się powoli obraz banku XXI wieku.

Koncentracja i optymalizacja
W ubiegłym roku nie zabrakło także rynkowych
roszad. Fuzje Raiffeisen Banku i Polbanku oraz
Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku zmieniły
krajobraz sektora. Pod flagą Santandera powstaje
trzecia pod względem wielkości instytucja finansowa w Polsce, spychając z podium BRE Bank.
Rozpoczął się także widoczny trend odchudzania sektora. Zatrudnienie zmniejszyło się o 1,5 tys.
osób, ale dalszy ciąg redukcji będziemy zapewne
obserwować w tym roku, gdy łączące się instytucje zakończą proces fuzji. Nieznacznie ubyło także bankowych placówek, chociaż do ery zupełnie
wirtualnych banków jest wciąż daleko.

Banki silne i stabilne
W 2013 rok polskie banki wejdą wzmocnione
kapitałowo. Większość zysków wypracowanych
w tłustym 2011 r. zasiliło fundusze własne. Dzięki
temu współczynnik wypłacalności, będący podstawową miarą finansowego bezpieczeństwa,
zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych sięgnął wartości 14%, znacznie powyżej
wymaganego minimum 8%.
W kolejnych 12 miesiącach trudno jednak będzie liczyć na powtórzenie rekordowych zysków.
Zakończenie programu „Rodzina na swoim” i projektowane zmiany Rekomendacji S ograniczą aktywność kredytodawców na hipotecznym rynku.
Pogarszająca się sytuacja gospodarcza prędzej
czy później odbije się także na „drugim silniku”
sektora bankowego, czyli kredytach dla przedsiębiorstw. Rozluźnienie wymogów krępujących
pożyczanie na konsumpcję (zmiany w Rekomendacji) nie zdoła prawdopodobnie pobudzić więdnącej akcji kredytowej. Trzynastka nie będzie pechowa, ale powodów do świętowania zapewne
zabraknie.

Organizatorzy plebiscytu
Złoty Bankier
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Najlepsze konto osobiste
dla internauty

Podsumowanie roku

Fakty

26 mln ROR-ów

Rok 2012 był przełomowy dla rynku kont osobistych. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
większość banków wycofała z oferty bezwarunkowo bezpłatne konta osobiste. Skrystalizował
się wyraźny trend: chcesz mieć konto za darmo,
musisz udowodnić swoją lojalność. W praktyce
oznacza to konieczność aktywnego korzystania
z rachunku, czyli zasilania go pensją lub regularnego używania karty płatniczej.

Ponad
prowadziły banki
uniwersalne w Polsce na koniec III kwartału 2012 r.

Dziś już tylko cztery banki oferują bezwarunkowo bezpłatne ROR-y z kartą debetową. Ubiegły rok nie był też łaskawy dla osób liczących na
bonusy od banków. Zapowiadane obniżki opłat
interchange skłoniły wiele instytucji do ograniczenia karcianych moneybacków i podniesienia
opłat w ramach kont osobistych. W wyniku zmian
w tabelach opłat, dla wielu klientów utrzymywanie kilku nieaktywnych kont w różnych bankach
przestało się opłacać. Czas pokaże, czy procesy te
spowodują, że w 2013 roku wyhamuje dynamika
przyrostu kont osobistych w całym sektorze.

W 2012 r. na rynku pojawił się pierwszy

W ciągu 9 miesięcy 2012 r. Polacy założyli
w bankach

1,7 mln kont osobistych.

Tylko 4 banki mają

prawdziwe konta za 0 zł.
„bank 2.0” – Alior Sync.

1,7 mln

KONT
OSOBISTYCH
w ciągu 9 miesięcy
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Najlepsze konto osobiste
dla internauty
I miejsce

Alior Sync

Okiem eksperta

Alior Sync tchnął nową jakość w skostniały rynek kont osobistych. Brak opłat za konto i kartę, cashback za zakupy internetowe, wirtualny
oddział, raty online, Facebookowe przelewy czy
strefa multimedialnej rozrywki znalazły uznanie
w oczach klientów. Sync został okrzyknięty pierwszym bankiem ery 2.0 i pokazał, jak może wyglądać bank przyszłości. Wyznaczył nową cezurę
w segmencie kont osobistych, podobnie jak przed
laty dokonały tego mBank czy Inteligo.

Wojciech Boczoń

lista kandydatów

PRNews.pl

I miejsce

Alior Sync
38%
II miejsce

mBank
24%

Alior Sync
mBank
PKO Bank Polski
Inteligo
Bank Millennium
Bank Zachodni WBK
Bank Pekao
Bank BGŻ
Deutsche Bank PBC
Eurobank
Nordea Bank Polska
Invest Bank
Toyota Bank Polska
Volkswagen Bank Polska

III miejsce

PKO Bank Polski
13%
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Najlepsza
karta kredytowa
Fakty

Podsumowanie roku

6,5 mln aktywnych kart

Przez cały rok 2012 z rynku ubywało kart kredytowych. Narodowy Bank Polski na koniec
III kwartału odnotował 6,5 mln aktywowanych
przez klientów kart. To aż o 4 mln mniej, niż w
końcówce roku 2009. Banki cały czas wygaszają nieaktywne karty i nie przedłużają klientom
umów. Także sami klienci rezygnują z „plastiku”,
zwłaszcza jeśli myślą o innych kredytach. To efekt
wprowadzenia rekomendacji Nadzoru. Dostępny w ramach karty limit obniża bowiem zdolność
kredytową klienta.

odnotowały banki na koniec III kw. 2012.

1 mln

aż tyle kart mogły wydać banki klientom, którzy
nigdy ich nie aktywowali.

4 mln kart kredytowych
ubyło z rynku od 2009 r.

12,5 mld zł

Z danych zebranych przez Bankier.pl od 22
banków wynika, że największym wydawcą kart
na naszym rynku jest Sygma Bank – ma 1,2 mln
kart. Oficjalne statystyki nie przedstawiają jednak pełnego obrazu. Należy przypuszczać, że
w naszych portfelach może być nawet o milion
kart więcej, niż wynika to z danych banku centralnego. Ten dodatkowy milion to karty uśpione
– wydane przez banki, ale nie aktywowane przez
klientów. One wciąż czekają na swoje 5 minut.

6,5

tyle zadłużenia na kartach mają Polacy.
Największym wydawcą kart kredytowych jest Sygma
Bank – ma

1,2 mln kart.

AKTYWNYCH
KART

MLN
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Najlepsza
karta kredytowa
I miejsce

Citi Handlowy

Okiem eksperta

Karta kredytowa dziś to nie tylko narzędzie do
zarządzania płynnością. Użytkownicy MasterCard
World wydawanej przez Citi Handlowy mogą
liczyć na dodatkowe korzyści w postaci rabatów
i nagród od rozbudowanej sieci partnerów. Karcie towarzyszy internetowy serwis transakcyjny,
w którym znalazła się opcja menedżera wydatków, a zwolennicy płatności zbliżeniowych mogą
otrzymać dodatkową naklejkę, która pozwala wybrać się na zakupy bez portfela.

Michał Kisiel

lista kandydatów

Bankier.pl

I miejsce

Citi Handlowy
38%

Citi Handlowy
Bank Millennium
MultiBank

II miejsce

Bank Millennium
31%

III miejsce

MultiBank
31%
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Najlepszy
kredyt gotówkowy

Podsumowanie roku
Banki udzielające kredytów konsumpcyjnych
miały ciężki rok. Portfel kredytów ratalnych skurczył się, a pozostałych kredytów na konsumpcję
nie przybyło. Polacy zadłużali się niechętnie. Tylko częściowo winić za to można regulacje Komisji
Nadzoru Finansowego, które podniosły poprzeczkę dla kredytobiorców. Nieźle w tym samym czasie radziły sobie firmy pożyczkowe, przyciągając
klientów zainteresowanych mniejszymi zastrzykami gotówki. Niektóre banki poszły tym śladem,
angażując się w kredytowanie za pośrednictwem
spółek zależnych, np. firm sprzedaży ratalnej.
Banki walczyły o klientów, proponując atrakcyjne warunki – do rzadkości nie należały przypadki, w których oprocentowanie spadało poniżej
10%. Na tani kredyt mogli jednak liczyć przede
wszystkim klienci o dobrej historii kredytowej oraz
zaciągający większe zobowiązania. Częstą praktyką było również uzależnianie ceny kredytu od
zakupu dodatkowych produktów, w szczególności ubezpieczeń. Niektórzy kredytodawcy sięgali
także po nietypowe formy promocji, np. gwarantując najniższą cenę pożyczanego pieniądza lub
organizując loterie, w których nagrodą była spłata
zobowiązania.

Fakty

105 mld zł – tyle byliśmy winni

bankom z tytułu kredytów konsumpcyjnych
i ratalnych na koniec listopada 2012 r.

18% sumy kredytów konsumpcyjnych spłacana

jest z opóźnieniami – to najgorszy wskaźnik ze
wszystkich typów kredytów.

1,5 mln osób spłaca pożyczki zaciągnięte
poza sektorem bankowym.

10 tys. zł – tyle wynosiła przeciętna kwota
kredytu w I półroczu 2012 r.

O 12% wzrosła średnia suma kredytu

konsumpcyjnego w 2012 r.

70 tys. osób spłaca 10 lub więcej kredytów

jednocześnie, 7 na 10 z nich ma opóźnienia w spłacie.

105 MLD ZŁ
kredytów
Najlepsze produkty bankowe 2012 oczami klientów - raport Bankier.pl i PayU
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Najlepszy
kredyt gotówkowy
I miejsce

Alior Bank

Okiem eksperta

Bankier w meloniku reprezentujący bank „gwarantuje najniższą ratę” kredytu. Taki sam okres
kredytowania i kwota pożyczki, ale niższa niż
u konkurencji rata, prowizja 0%, ubezpieczenie
na życie to czynniki przemawiające na plus dla
oferty kredytu gotówkowego Alior Banku.

Zuzanna Brud

lista kandydatów

Bankier.pl

I miejsce

Alior Bank
45%

Alior Bank
ING Bank Śląski
Getin Noble Bank
Eurobank
BNP Paribas Bank Polska
BOŚ Bank
Polbank EFG
Santander Consumer Bank
Meritum Bank
Invest Bank

II miejsce

ING Bank Śląski
15%

III miejsce

Getin Noble Bank
9%
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Najlepszy
kredyt samochodowy

Podsumowanie roku
Polacy nadal najchętniej decydują się na zakup
auta z drugiej ręki. Często do sfinansowania zakupu potrzebny jest kredyt z banku lub pożyczka.
Rynek ratalnych kredytów samochodowych od
kilku lat systematycznie się kurczy. Dziś jesteśmy winni bankom z tego tytułu niecałe 6 mld zł.
Tymczasem jeszcze trzy lata temu wartość ta była
o dwa miliardy większa.
Także same banki rezygnują powoli z tradycyjnych kredytów samochodowych, czyli takich,
których zabezpieczeniem jest auto. Kredytowania samochodów nie praktykują już takie banki,
jak PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, BZ WBK i ING
Bank Śląski. Nie oznacza to jednak, że kurczą się
możliwości finansowania używanych aut na kredyt. Dziś banki przy okazji tego celu chętniej
promują tradycyjne kredyty gotówkowe, a nawet karty kredytowe. Taki kredyt można zaciągnąć nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takie
rozwiązanie jest z reguły droższe, ale formalności
są szybsze. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że ratalne kredyty samochodowe stanowią dziś 4,6 proc. ogółu całej kwoty wartości
kredytów konsumpcyjnych.

Fakty

Wartość ratalnych kredytów samochodowych
w latach 2009-2012 dane w mld zł
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Najlepszy
kredyt samochodowy
I miejsce

Okiem eksperta

Volkswagen Bank Polska
Kredyt na samochód powinien być łatwo dostępny, także dla osób nie dysponujących wkładem
własnym. Volkswagen zaproponował korzystny
kredyt o niskim oprocentowaniu, dostępny także
dla klientów, którzy chcą w całości sfinansować
zakup dowolnej ŠŠKODY. Przystępne oprocentowanie (3,99 proc.) i długi okres kredytowania
(do 7 lat) sprawiły, że rozwiązanie zaproponowane przez Volskwagen Bank znalazło uznanie
w oczach internautów.

Wojciech Boczoń

lista kandydatów

PRNews.pl

I miejsce

II miejsce

Volkswagen
Bank Polska
21%

Getin Noble Bank
17%

Volkswagen Bank Polska
Getin Noble Bank
Toyota Bank Polska
MultiBank
Santander Consumer Bank
BNP Paribas Bank Polska
Fiat Bank Polska

III miejsce

Toyota Bank Polska
17%
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Najlepszy
kredyt hipoteczny
Fakty

Podsumowanie roku
Rok 2012 na rynku kredytów hipotecznych
upłynął pod znakiem spowolnienia. Nowych kredytów przybywało co kwartał równomiernie, ale
wolniej niż w poprzednich latach. Widząc spadające ceny mieszkań, część klienteli zdecydowała
się poczekać z realizacją życiowych planów. Popyt podtrzymywał program „Rodzina na swoim”.
Co prawda sprzedaż kredytów z dopłatami załamała się po zmianie zasad dofinansowania, ale
i tak z rządowych zachęt skorzystał co piąty
kredytobiorca.
Im bliżej końca roku, tym trudniej było na rynku znaleźć tani kredyt. Banki podnosiły marże,
a klienci, którzy nie zdecydowali się na zakup dodatkowych produktów u kredytobiorcy musieli
pogodzić się z niezbyt atrakcyjnymi stawkami.
Kredytodawcy jeszcze mocniej niż w poprzednich latach naciskali na sprzedaż krzyżową (cross
selling), a wielu z nich zdecydowało się odprawić
z kwitkiem klientów, którzy nie mają oszczędności
na wkład własny. Na margines zostały zepchnięte kredyty walutowe, tak popularne w szczycie
hipotecznego boomu.

1,7mln

Polacy spłacają 1,7 mln
kredytów mieszkaniowych.

Kredyty walutowe odchodzą w przeszłość
–

97% nowych umów to kredyty w złotych.

Na mieszkanie pożyczamy średnio

190 000 zł.

Prawie połowa nowych kredytów
ma wkład własny niższy niż

20%.

ceny mieszkań

Średnie
w zeszłym roku
powróciły do stanu z końca 2006 r.

„Rodzina na swoim”

– w 2012 r. skorzystał z niej co piąty kredytobiorca.
Tylko cztery banki proponują

marże poniżej 1 p.p.,

rok temu dziesięć – wynika z danych Bankier.pl.

kredyt
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Najlepszy
kredyt hipoteczny
I miejsce

PKO Bank Polski

Okiem eksperta

Wybór PKO Banku Polskiego nie jest zaskoczeniem. Bank proponował w minionym roku jedne
z najlepszych warunków kredytów mieszkaniowych na rynku. Świadczy o tym m.in. utrzymywanie przezeń czołowych pozycji w przygotowywanych przez Bankier.pl comiesięcznych rankingach
kredytów hipotecznych. Na popularność Banku
wpływ miała też zapewne jego ugruntowana
i stabilna sytuacja na rynku, która pozwala postrzegać go przez kredytobiorców jako instytucję
bezpieczną i godną zaufania, co przy tak długich
zobowiązaniach ma niemałe znaczenie.

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

lista kandydatów

Bankier.pl

I miejsce

II miejsce

Alior Bank
36%

PKO
Bank Polski
37%

PKO Bank Polski
Alior Bank
Bank Millennium
Deutsche Bank PBC
Raiffeisen Bank Polska
Invest Bank

III miejsce

Bank Millennium
11%
Najlepsze produkty bankowe 2012 oczami klientów - raport PayU i Bankier.pl

kategoria

17

Najlepsza
bankowość mobilna

Podsumowanie roku
Ostatni rok był rokiem smartfona, nie tylko
w bankowości. Na polskim rynku pojawiło się
wiele nowości, ale nadal nie można powiedzieć,
że bankowość mobilna to standard. Bankowcy
różnią się od siebie spojrzeniem na nowe wyzwania – część instytucji odświeża aplikacje mobilne
i wchodzi na nowe platformy (np. Windows Phone),
a inne nie spieszą się i obserwują rozwój sytuacji.
Niektóre banki dostrzegły także modę na tablety
i podjęły wysiłek dostosowania swoich rozwiązań
do nowego typu medium.
Rok 2012 był przełomowy dla płatności mobilnych. Byliśmy świadkami komercyjnego startu mobilnego portfela NFC – po raz pierwszy
wyrażenie „portfel w komórce” nabrało realnego
wymiaru. Istotną rolę w debiucie mobilnych płatności zbliżeniowych odegrali operatorzy komórkowi T-Mobile i Orange. Gdzieś w cieniu telekomunikacyjnych gigantów rozwijali się także mniejsi
gracze, zagospodarowując nisze mikropłatności
za parkingi i komunikację miejską.

Fakty

14 banków komercyjnych oferuje swoim
klientom aplikacje mobilne.

Najpopularniejszym systemem operacyjnym
na smartfona jest
Około

Android i iOS.

25% Polaków posiada smartfony.

Co drugi sprzedawany w ostatnim roku
w Polsce telefon był smartfonem.
6% użytkowników telefonów korzysta
z bankowości mobilnej, a 4% z płatności mobilnych.
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Najlepsza
bankowość mobilna
I miejsce

Alior Sync

Okiem eksperta

Alior Sync zaproponował swoim użytkownikom
zarówno aplikacje mobilne na najpopularniejsze platformy (iOS, Android, Windows Phone),
jak i lekki serwis transakcyjny. Mobilnym klientom spodobać się może łatwe logowanie, możliwość zlecania przelewów natychmiastowych
oraz oszczędzająca czas opcja foto-przelewów. Z
poziomu telefonu komórkowego można nie tylko
zarządzać rachunkiem i połączonymi z nim kartami, ale także znaleźć najbliższy bankomat lub
doładować przedpłacony telefon na kartę.

Michał Kisiel

lista kandydatów

Bankier.pl

I miejsce

Alior Sync
38%

Alior Sync
mBank
PKO Bank Polski
ING Bank Śląski
Bank Zachodni WBK
Bank Pekao
Citi Handlowy
Raiffeisen Bank Polska
Nordea Bank Polska

II miejsce

mBank
26%

III miejsce

PKO Bank Polski
17%
Najlepsze produkty bankowe 2012 oczami klientów - raport PayU i Bankier.pl

kategoria

19

Najlepsze konto firmowe
dla przedsiębiorcy internetowego
Fakty

Podsumowanie roku
Dziś już każdy bank udostępnia przedsiębiorcom możliwość obsługi rachunku firmowego
przez internet. Zarządzanie kontem przez elektroniczne kanały obsługi jest tańsze niż w oddziale,
a dla osób prowadzących biznes na niewielką skalę
w zupełności wystarczające. Konto obsługiwane
głównie w sieci powinno być tanie, bo gros operacji wykonuje samodzielnie posiadacz rachunku. Cena nie może być jednak w tym przypadku
jedynym kryterium – przedsiębiorca decydujący
się na samoobsługowe kanały dostępu powinien
szukać konta z możliwie najszerszą listą funkcjonalności online. Na szczęście w tym zakresie jest
coraz lepiej. Mimo że rok 2012 upływał pod znakiem gorszej koniunktury i nie był zbyt łaskawy
dla biznesu, to banki wcale nie próżnowały. Paleta
dostępnych produktów rozrosła się o kolejne pozycje. Dziś przedsiębiorca do rachunku bieżącego
może dostać nie tylko kredyt czy lokatę, ale także
obsługę prawnika czy księgowego. Coraz częściej
pojawiają się głosy, że rok 2013 będzie rokiem
przedsiębiorców.

Ponad 22 tys. firm

zarejestrowano w Polsce od stycznia
do września 2012 r. (to najwyższy wynik od 2004 r.).

Mazowsze

– to tutaj przybywa najwięcej nowych firm.

Najmniej przedsiębiorstw

powstało w województwach opolskim
i świętokrzyskim (poniżej 300).

860 firm w Polsce ogłosiło upadłość

w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2012 r.

22 tys.
FIRM

PONAD
ZAREJESTROWANYCH
styczeń - wrzesień 2012
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Najlepsze konto firmowe
dla przedsiębiorcy internetowego
I miejsce

Alior Bank

Okiem eksperta

Dzisiejszy przedsiębiorca ceni sobie przede
wszystkim szybkość i wygodę. Trudno sobie wyobrazić brak możliwości obsługi konta przez internet. Małe firmy wybierają więc konta, które nie
pobierają wysokich opłat i pozwalają szybko załatwić wszystkie potrzebne operacje. Atutem
produktu jest także darmowy obrót gotówkowy.
Swoboda przy wpłacaniu i wypłacaniu gotówki
w kasach banku nie odeszła jeszcze do lamusa,
wielu przedsiębiorców nadal docenia brak opłat
za tego rodzaju usługi. Przy dzisiejszej ekspansji
i poszukiwaniu nowych rynków, na popularności
zyskują także darmowe przelewy zagraniczne
i tanie przelewy ekspresowe. Alior Bank połączył
ze sobą te najważniejsze dla przedsiębiorcy parametry.

Honorata Miś

I miejsce

Alior Bank
27%
II miejsce

mBank
25%

III miejsce

Inteligo
13%

lista kandydatów

Bankier.pl
Alior Bank
mBank
Inteligo
Idea Bank
ING Bank Śląski
MultiBank
Deutsche Bank PBC
BOŚ Bank
Nordea Bank Polska
Meritum Bank
FM Bank
Toyota Bank Polska
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Najlepszy
kredyt dla firm

Podsumowanie roku
W 2012 roku banki ostrożnie podchodziły
do kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zaostrzenie polityki kredytowej dotknęło MSP bardziej niż duże przedsiębiorstwa.
Dotyczyło niemal wszystkich dziedzin – wymagań
co do zabezpieczeń, opłat i prowizji, wysokości
pobieranej marży. Ubywało banków, które gotowe są kredytować działalność nowopowstających
firm.
Mimo podwyższenia wymagań wobec kredytobiorców, rynek kredytów dla firm radził sobie lepiej
niż kredytowanie konsumpcji. Niektóre instytucje
postawiły na szybkość i zaproponowały klientom uproszczone procedury, obiecując dostęp
do gotówki w ciągu 1-2 dni. Nie brakowało także
kreatywnych promocji, czego przykładem może
być kredyt ze zwrotem wydatków na składkę ZUS.

Fakty

166 mld zł – na taką kwotę były zadłużone

w bankach małe i średnie firmy na koniec listopada
2012 r.

Zadłużenie firm

równa się połowie sumy kredytów hipotecznych.
W ciągu 11 miesięcy 2012 r.

MSP zwiększyło się o niecałe 5%.

Ponad 12% sumy kredytów dla MSP
to kredyty spłacane z opóźnieniem.

MSP
W sektorze

ZADŁUŻENIA
O
WZROST
w ciągu 11 miesięcy

zadłużenie

5%
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Najlepszy
kredyt dla firm
I miejsce

Idea Bank

Okiem eksperta

Kredyt to produkt bardzo pożądany przez firmy,
nawet względnie mała kwota pozwala bowiem
zachować płynność finansową firmy, szczególnie w czasie kryzysu, kiedy tak wyniszczające dla
małych firm są zatory płatnicze. Między innymi to
wpłynęło na zwycięstwo Idea Banku. Drugim istotnym powodem jest możliwość umorzenia spłaty kwoty pożyczki – przedsiębiorca spłaca tylko
odsetki. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze
może przeznaczyć więc na rozwój firmy, co jest
dla niego o wiele korzystniejsze. Warto dodać, że
z pożyczki tej mogą skorzystać także nowi przedsiębiorcy, nie liczy się bowiem staż prowadzenia
firmy.

Barbara Sielicka

lista kandydatów

Bankier.pl

I miejsce

Idea Bank
28%
II miejsce

Raiffeisen Bank Polska
21%

III miejsce

Idea Bank
Raiffeisen Bank Polska
Bank Pekao
Getin Noble Bank
BNP Paribas Bank Polska
Meritum Bank
FM Bank

Bank Pekao
17%
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Kapituła plebiscytu
Złoty Bankier 2012

Wyboru w kategoriach specjalnych:

Najbardziej innowacyjny
produkt 2012
Osobowość Roku 2012

Przy wyborze nagrody w kategorii

Najlepszy spot reklamowy
banku 2012

dokonała Kapituła plebiscytu Złoty Bankier 2012 w składzie:

w Kapitule gościli również:

Bogusław Półtorak

Marcin Krasoń

Natalia Hatalska

przewodniczący Kapituły,
redaktor naczelny Bankier.pl

analityk Open Finance

blogerka,
ekspert branży mediowo-reklamowej

Michał Kryński

Jacek Uryniuk
dziennikarz dziennika
Gazeta Prawna

dr Jacek Wasilewski

Paweł Zielewski

Grzegorz Kiszluk

dziennikarz Forbes

redaktor naczelny magazynu Brief

Eugeniusz Twaróg

Krzysztof Kwacz

dziennikarz Pulsu Biznesu

szef Get More Social

Grzegorz Marczak

Artur Cichmiński
dziennikarz filmowy

analityk Bankier.pl

bloger,
redaktor Antyweb.pl

Wojciech Czajkowski

Mateusz Ostrowski

dyrektor zarządzający PayU Polska

dziennikarz ekonomiczny

sekretarz Kapituły,
dziennikarz Bankier.pl

Wojciech Boczoń

medioznawca i specjalista od retoryki

redaktor prowadzący PRNews.pl

Tomasz Jaroszek
redaktor Bankier.tv

Michał Kisiel
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Najbardziej innowacyjny
produkt 2012 r.
Alior Bank Alior Sync

I miejsce

Alior Sync jest pierwszym na polskim rynku bankiem internetowym nowej generacji. Wyróżnia go zgromadzenie w jednym pakiecie szeregu innowacji – począwszy od mechanizmu uwierzytelnienia użytkownika, przez
zintegrowanie w serwisie bankowym narzędzi zarządzania finansami osobistymi i agregatora transakcji z innych instytucji, aż po pionierskie rozwiązania w dziedzinie obsługi procesu kredytowania. Kapituła konkursu Złoty
Bankier doceniła nowatorskie i kompleksowe podejście banku do wykorzystania potencjału globalnej sieci i przyznała projektowi pierwszą nagrodę
w kategorii Najbardziej Innowacyjny Produkt 2012 r.

PKO Bank Polski SKO

II miejsce

Fundamentem zdrowego rynku finansowego jest świadomy konsument.
Biorąc pod uwagę znaczenie edukacji finansowej, Kapituła postanowiła przyznać drugą nagrodę Szkolnym Kasom Oszczędności prowadzonym
przez PKO Bank Polski. Na wyróżnienie zasługuje nowoczesna forma produktu, która przygotowuje najmłodszych użytkowników usług bankowych
do sprawnego poruszania się w świecie wirtualnego pieniądza.

NFC mBank, Polbank EFG + MasterCard/ T-mobile i Orange

III miejsce

W 2012 roku na polskim rynku zadebiutowały dwa projekty wykorzystujące technologię NFC (Near Field Communication) i smartfony do dokonywania płatności. Nasz kraj jest jednym z pierwszych w Europie i na świecie,
gdzie konsumenci mogą płacić telefonem zintegrowanym z kartami płatniczymi. Przyczyniła się do tego ścisła współpraca podmiotów z kilku sektorów
oraz wcześniejsze wysiłki na rzecz budowy sieci akceptacji płatności zbliżeniowych. Kapituła, doceniając znaczenie komercyjnego debiutu mobilnych
portfeli, postanowiła wyróżnić operatorów Orange i T-Mobile, banki mBank
i Raiffeisen Polbank oraz organizację MasterCard za wdrożenie mobilnych
płatności NFC.
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Osobowość
Roku 2012
Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku
Alior Bank pojawił się na naszym rynku zaledwie 4 lata temu, w samym szczycie szalejącego
na rynkach kryzysu finansowego. Mimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, bardzo
szybko osiągnął rentowność i mocno wpisał się
w krajobraz sektora bankowego, niejednokrotnie
wyznaczając nowe trendy w bankowości. W końcówce ubiegłego roku z sukcesem zadebiutował
na Giełdzie Papierów Wartościowych, a debiut stał
się największym ubiegłorocznym IPO w Europie.
W połowie ubiegłego roku Alior utworzył też pierwszy bank ery 2.0. - Alior Sync. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie doświadczony manager sprawnie kierujący bankiem przez
meandry kryzysu i konsekwentnie dążący do obranego celu. Wojciech
Sobieraj już niejednokrotnie pokazał, że nie straszne mu zawirowania rynkowe, a obrany cel potrafi zrealizować nawet w najtrudniejszych realiach
rynkowych. Tę konsekwencję, wiarygodność, umiejętność prowadzenia
banku w trudnych warunkach rynkowych i otwarcie na innowacje doceniła kapituła plebiscytu „Złoty Bankier”, przyznając Wojciechowi Sobierajowi
statuetkę w kategorii Osobowość Roku 2012.
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Najlepszy spot reklamowy
banku 2012
I miejsce

ING Bank Śląski

Okiem eksperta

Konkurs stał na wysokim, wyrównanym poziomie.
Wygrały banki, które od lat konsekwentnie prowadzą swoją komunikację marketingową.
Przez wiele długich lat banki budowały image
solidnych twierdz, w których pieniądze klientów są
bezpieczne i bardzo dobrze strzeżone. Mocarne sejfy wewnątrz i ciężkie marmury na zewnątrz. Klient
musiał mieć poczucie pewności... jak w banku!
Zmiany w technologii zabezpieczeń, wirtualny pieniądz, nowa świadomość konsumencka klientów, rewolucja w komunikowaniu się z bankiem
- wszystko to sprawiło, że wizerunek banku musiał ulec ociepleniu. Zrezygnowano z marmurów na rzecz przyjaznego wystroju sal bankowych,
żeby pokazać, że bank jest blisko klienta. Jest zawsze dostępny, a pieniądze konsumentów nie tylko są doskonale strzeżone, ale też profesjonalnie
zarządzane przez finansowych ekspertów.

Grzegorz Kiszluk

I miejsce

ING Bank Śląski
II miejsce

BZ WBK

Lepiej pożyczyć z Banku,
niż od rodziny

Chuck Norris zaprasza
do BZ WBK po „sianko”

III miejsce

PKO Bank Polski

lista kandydatów

redaktor naczelny magazynu Brief
ING Bank Śląski
BZ WBK
PKO Bank Polski
mBank
Nordea Bank Polska
Credit Agricole Bank Polska
Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ)
Bank Ochrony Środowiska
BNP Paribas Bank Polska
Bank Pocztowy
Eurobank

Poznaj moc oszczędzania w SKO
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Złoty Bank
w plebiscycie Złoty Bankier 2012

Alior Bank

kategorie
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Najlepsze produkty bankowe
w plebiscycie Złoty Bankier 2012

Kategorie podstawowe
najlepsze konto osobiste dla internauty

Alior Sync

najlepsza karta kredytowa

Citi Handlowy

najlepszy kredyt gotówkowy

Alior Bank

najlepszy kredyt samochodowy

Volkswagen Bank Polska

najlepszy kredyt hipoteczny

PKO Bank Polski

najlepsza bankowość mobilna

Alior Sync

najlepsze konto firmowe dla przedsiębiorcy internetowego

Alior Bank

najlepszy kredyt dla firm

Idea Bank

Kategorie specjalne
najbardziej innowacyjny produkt 2012

Alior Bank

Osobowość Roku 2012

Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku

najlepszy spot reklamowy banku 2012

ING Bank Śląski

Polska bankowość 2013
opinie o rynku

Więcej prognoz na: www.bankier.pl/prognozy2013

Nowości na rynku bankowym
Stanisław Brzeg-Wieluński

Redaktor Naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”

Rozwój polskiego sektora bankowego zależy w poważnym
stopniu od nowelizacji Rekomendacji S i T, co z kolei jest uzależnione od KNF. Opinie środowiska finansowego są w tej sprawie
wyrażone dość jasno i trudno zrozumieć, dlaczego to tyle trwa, gdyż
nowelizacje powstrzymają spadek liczby udzielanych kredytów. Polska
bankowość powinna w większym stopniu skoncentrować się na przywiązaniu do siebie stałego klienta, który na tle statystyk z całej UE jest wyjątkowo
mało lojalny…
Spadające stopy procentowe zniechęcają do lokat, ale wielu ubezpieczycieli skarży się,
że banki nie dostrzegają potrzeb klientów dot. usług dodawanych do konta. Biorąc pod
uwagę, jak niewielki procent Polaków ma jakiekolwiek ubezpieczenie na życie i NW, dodatkowy pakiet powinien zyskać uznanie w oczach klientów, ale to wymaga akcji edukacyjnej
po stronie banków.

Bankowość mobilna

Wymogi Bazylei III i CRD4 zmuszą polskie banki do oferowania coraz lepszych warunków dla lokat długoterminowych. Tymczasem wciąż brakuje ogólnopolskiego proKrzysztof
Kwacz
gramu wieloletniego oszczędzania na cele mieszkaniowe, edukacyjne, zdrowotHead of Get More Social
ne etc. Aby go uruchomić, potrzebna jest zachęta podatkowa, na którą jednak
trudno liczyć. I tu widać paradoks polskiego sektora: po 2008 r. nie upadł ani
Przy rosnącej w szybkim tempie pojeden bank, a dziś wymogi UE narzucone polskim bankom są swoistą
pularności kart zbliżeniowych i ich użytkarą za błędy ich zachodnich kolegów. Dziś prawdziwym wyzwakowników, czas na wprowadzanie kolejnych możliwości,
niem jest obawa klientów banków przed pożyczaniem pienięjakie daje implementacja chipów RFID, np. narzędzi powiązadzy, bo idzie kryzys – jak tak dalej pójdzie, to zjawisko
nych bezpośrednio z naszymi kontami Social Media. Wyobraz kategorii społecznej psychologii stanie się
żałbym sobie np. checkinowanie się przy dokonywaniu płatności
samosprawdzającym się prorocw restauracji, które automatycznie wygeneruje ustaloną zniżkę dla
twem
wszystkich fanów danego fanpage’a na FB.

Innowacyjne produkty bankowe
Grzegorz Marczak

bloger, redaktor Antyweb.pl
Dziś wszyscy mówią o bankowości 3.0 a ja mam wrażenie, że to
tylko drobny retusz wersji 2.0. Oczekuję, że w niedalekiej przyszłości banki skutecznie pozbędą się
zabytku, jakim jest plastikowa karta kredytowa lub
debetowa, a w jej miejsce wprowadzą szereg usług
i rozwiązań mobilnych. Chciałbym też, by banki
zaczęły wreszcie dostrzegać potrzeby swoich klientów zamiast realizować plany związane ze wsparciem słabiej działających usług czy poprawą własnej
sytuacji finansowej.

Wierzę mocno w dalszy rozwój mobilnych aplikacji łączących
płatności na usługi miejskie, również na poziomie krajowym
i międzynarodowym. Przykładem jest moBilet, gdzie ilość
dostępnych możliwości zapłaty za bilety MPK, kolejowe,
parkingi, bilety na wydarzenia artystyczne systematycznie się zwiększa. Ujednolicenie systemu
i stworzenie zintegrowanego portfela
usług daje szanse na utrzymanie tego trendu.

INNOWACJE & TECHNOLOGIE

CO NAS CZEKA
W 2013 roku?
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Kredyt Anno Domini 2013

Czym zaskoczą
nas banki?

Kredyty hipoteczne
Marcin Krasoń

analityk Open Finance

Kredyty samochodowe

Dla klientów najbardziej kluczowe
jest podejście banków, które – wskutek
wejścia w życie regulacji Komisji Nadzoru Finansowego – stało się dalekie od przyjaznego, a rosnące
marże kredytowe i coraz częstsze wymaganie wkładu
własnego jest tego najlepszym przykładem. Chciałbym również, by banki zwiększyły przejrzystość
ofert. Obecnie coraz częściej szukają one innych
źródeł dochodu niż marże i prowizje proponując klientom np. obowiązkowe ubezpieczenia, które w rzeczywistości prawie
w ogóle nie chronią kredytobiorcy,
a jedynie generują koszty.

Wojtek Traczyk

Redaktor Naczelny MojeAuto.pl
Słaba sprzedaż nowych
samochodów na polskim rynku ma swoje przełożenie także
i na niewielkie zainteresowanie kredytami samochodowymi, choć w 2012 roku mogliśmy zaobserwować wzrosty w tym sektorze. Banki,
aby utrzymać dotychczasowy poziom udzielanych kredytów, będą musiały ostro walczyć
o klienta. A to może się wiązać z preferencyjnymi stawkami marż, prowizji i innych
opłat, a także z innymi udogodnieniami dla klientów.

Kredyty gotówkowe
Jakub Tomaszewski
analityk Comperia.pl
Od kilku miesięcy obserwujemy
obniżki administracyjnie regulowanych stóp procentowych, a niebawem możemy spodziewać się kolejnych. Bankowcy, słusznie
spodziewając się dalszych obniżek stóp przez RPP,
mogą zechcieć wyprzedzić ruchy regulatora i obniżyć koszty udostępniania swoich środków konkurując w ten sposób o klienta. Niebawem, w coraz
większej części banków, może zatem odpaść
wymóg założenia konta przy zaciąganiu pożyczki, czy obowiązkowe
jej ubezpieczenie.
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W POSZUKIWANIU KLIENtA

Czym zachęcą
nas banki
w 2013 roku?

Reklamy bankowe
Natalia Hatalska

blogerka, Hatalska.com

Niby wszyscy marketerzy znają hasło „wyróżnij się albo zgiń”, a jednak jeśli chodzi o strategię komunikacji, większość
graczy sięga po te same rozwiązania. Takie podejście
widoczne jest szczególnie w reklamach banków, które upodobały
sobie celebrytów. W efekcie często trudno skojarzyć, który aktor reklamuje który bank.

Dlatego w reklamach banków doceniam przede wszystkim przełamywanie schematów, niestandardowe podejście i swego rodzaju
dystans. Rozwój trendów w tej kategorii mocno wiążę z rozwojem
nowych technologii i w efekcie oferowaniem rozwiązań użytecznych dla odbiorców. Oprócz tego obserwuję też silny trend tzw.
ludzkiej twarzy biznesu, nazywany też często jako „bądź dobry”
czy „random acts of kindness”.
Konsumenci oczekują dziś od biznesu odpowiedzialności, i „ludzkiej twarzy” marki. Liczą na to,
że bank będzie transparentny i wrażliwy
na potrzeby swoich odbiorców.

Karty kredytowe
Paweł Widawski

Związek Banków Polskich
Od stycznia 2013 r. nastąpiła
istotna obniżka stawek opłaty interchange, a presja regulatora na ustawowe
ograniczenie wysokości opat nie słabnie. Jednocześnie
pojawiły się niekorzystne interpretacje organów podatkowych dot. programów nagradzania klientów za transakcje
bezgotówkowe. To wszystko nie zachęca banków do rozwijania usług stanowiących wartość dodaną i motywujących do większej transakcyjności. Równolegle banki
coraz aktywniej wdrażają płatności mobilne. Wciąż
jednak nie wykrystalizował się jeden standard
rynkowy, który przyśpieszyłby masową
migrację z plastiku na telefon.

Kredyty dla firm
Paweł Zielewski

dziennikarz Forbes

Tani kredyt napędza gospodarkę: ta budząca kontrowersje zasada będzie – moim
zdaniem – wyznacznikiem kierunku, w którym podążać ma rynek kredytów firmowych. Warunkiem jego rozwoju są jednak transparentne zasady przyznawania oraz czytelne parametry, nie tylko cena. Nadal podstawowym zarzutem firm wobec
banków jest brak przedstawienia wszystkich kosztów obsługi kredytu
oraz uzależnienie wypłacania kolejnych transz od dostarczenia informacji,
o których nie było mowy w chwili składania wniosku.
Obecnie coraz większa rzesza małych firm ubiega się o kredyty, które
dotychczas (wartościowo) były domeną firm sektora MSP. Sądzę, że
w 2013 r. będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową formą kredytu
firmowego; hybrydą dotychczasowych kredytów dla mikrofirm (z racji
relatywnie prostej procedury ich przyznawania) z kredytami inwestycyjnymi dla sektora MSP (z racji wysokości kwot). Standardem powinno być również zaszycie w cenie kredytu wartości dodanej,
np. usług księgowych, doradztwa podatkowego (prosta
optymalizacja podatkowa), ale również podstawowych usług doradczych z zakresu elementarnej restrukturyzacji działalności.
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Podsumowanie Plebiscytu
„Złoty Bankier 2012”

30 działających w Polsce banków stanęło w tym roku
w szranki, aby zawalczyć o miano najlepszego w różnych kategoriach produktowych. Za nami czwarta edycja plebiscytu „Złoty Bankier”, o którym z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że nie tylko wypracował
silną markę w środowisku bankowym, ale i dla klientów
tego sektora stał się ważnym głosem w dyskusji na temat standardów bankowości XXI wieku.
Wyniki tegorocznego plebiscytu są odzwierciedleniem trendów i kierunku zmian, jakie obserwujemy
w ofercie produktów finansowych. Potwierdza się, że
nowymi liderami zostają ci, którzy oferują najwyższy
poziom usług oraz dynamicznie i elastycznie dostosowują swoje produkty do zmieniających się potrzeb tak
obecnej i potencjalnej klienteli.
Raport, który Państwu prezentujemy powstał na podstawie analizy głosów oddanych przez ponad 22 tysiące
internautów. Podsumowuje potrzeby i nastroje internetowych - a więc kluczowych dziś z punktu widzenia unowocześniających się banków - klientów. Czy ulegną one
zmianie przez kolejnych dwanaście miesięcy? Powinniśmy być tego pewni. Tak samo, jak faktu, że zmieniać
się będą standardy i oferta polskiej bankowości. Między
innymi z tego względu będziemy czekali na Państwa
opinie również za rok!

Monika Owczarczyk
dyrektor zarządzająca Bankier.pl

Wojciech Czajkowski
dyrektor zarządzający PayU SA

Najlepsze produkty bankowe 2012 oczami klientów - raport Bankier.pl i PayU

34

Organizatorzy
i patroni medialni

Organizatorzy:

Patroni medialni:

brief
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Kontakt

Organizatorzy plebiscytu Złoty Bankier

Bankier.pl, PayU S.A.
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