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Cyfryzacja radykalnie zmieniła potrzeby, preferencje i sposób 
korzystania z produktów i usług przez konsumentów, 
przyczyniając się też do „komodytyzacji” usług bankowych. 
Z punktu widzenia dzisiejszego konsumenta, bank to 
dostawca produktów finansowych i usług, który powinien 
konsumentowi ułatwić szybkie i wygodne załatwianie jego 
potrzeb związanych z płatnościami. Konsumenci bardzo 
szybko zaakceptowali usługi oferowane w świecie cyfrowym 
(także finansowe), a w szczególności zobaczyli na przykładzie 
usług cyfrowych, że relacja z dostawcą i obsługą mogą być 
„lekkie, łatwe oraz przyjemne”. W naturalny sposób oczekują 
teraz, że banki i inne instytucje finansowe będą oferowały im 
doświadczenia klienckie o najlepszej jakości porównywalnej 
z tym, co dostają najlepszego od innych, także od marek 
z zupełnie innych branż.

Banki z Polski 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.

Celem raportu KPMG jest przedstawienie analiz, które 
pozwolą lepiej zrozumieć oczekiwania konsumentów 
w pełnym cyklu relacji klienta z bankiem, zaczynając od 
momentu poznawania banku, jego marki, produktów i usług, 
poprzez zakup produktów, obsługę itd., aż do momentu 
zakończenia względnie odnowienia tej relacji. Analizy KPMG 
bazują na metodologii tzw. Sześciu FilarówTM Customer 
Experience, która pozwala na strukturalne podejście do 
skutecznej i efektywnej kosztowo budowy pozytywnych 
doświadczeń klientów. Raport zawiera również analizę 
odnośnie doświadczeń klienckich przygotowaną przez 
firmę Google. Materiał szczególną uwagę kieruje na zmianę 
internetowych zachowań konsumentów oraz User Experience 
w kanałach mobilnych.

Mam nadzieję, że poniższy raport będzie dobrą inspiracją 
zarówno dla menedżerów odpowiedzialnych w bankach za 
pozyskanie i utrzymanie klientów, jak również dla wszystkich 
innych menedżerów, którzy mają bezpośredni lub pośredni 
wpływ na jakość obsługi klienta. Raport w naturalny 

sposób koncentruje się na syntetycznym przedstawieniu 
głównych wniosków z analiz wykonanych przez zespół 
KPMG. Przygotowując ten raport wykonaliśmy również 
wiele dodatkowych analiz, w szczególności opartych na 
opiniach konsumentów na temat ich doświadczeń klienckich 
z poszczególnymi bankami działającymi na polskim rynku. 
Zainteresowanych tego rodzaju analizami zachęcam do 
kontaktu z zespołem KPMG – chętnie podzielimy się 
z Państwem naszymi wnioskami i rekomendacjami.

Publikacja opisuje wyłącznie ogólne praktyki zarządzania 
doświadczeniami klientów i w żaden sposób nie stanowi 
opinii ani stanowiska KPMG w Polsce dotyczącego działania 
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa.
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Najważniejsze wnioski
Polacy powszechnie zaakceptowali 
bankowość elektroniczną:

94% 
93% 

Polaków szybko przyzwyczaiło 
się do korzystania z bankowości 
elektronicznej.

nie ma żadnych problemów 
w korzystaniu z bankowości 
elektronicznej.

Biorąc pod uwagę fakt, że banki z Polski 
są rozpoznawane w Europie jako liderzy 
zaawansowanych cyfrowych rozwiązań 
służących do obsługi, zaskakująco nisko polscy 
konsumenci ocenili doświadczenia oferowane 
przez sektor usług finansowych. 

Cyfryzacja polskiego rynku 
znacząco wpłynęła na sposób 
w jaki konsumenci oceniają 
doświadczenia oferowane im 
przez marki z różnych branż. 
Personalizacja i Wiarygodność 
marki to filary, które mają 
największy wpływ na 
stosunek klienta do danej 
marki.

konsumentów uważa, 
że nie może negocjować 
standardowych warunków, na 
których korzysta z produktów 
bankowych żeby lepiej 
odpowiadały ich potrzebom. 
Cierpi na tym Personalizacja, 
która jest jednym z dwóch 
najważniejszych czynników 
budujących chęć klientów 
do polecania danego banku 
innym osobom. 

37% 

respondentów uważa, że ich bank nie 
dba o ich interesy finansowe, raczej 
o własny zysk. Skutkuje to obniżeniem 
w oczach klientów oceny filaru jakim jest 
Wiarygodność banku, będącego obok 
Personalizacji najważniejszym czynnikiem 
budującym lojalność klientów wobec 
danej marki.

34% 

Polaków uważa, że bank 
do którego trafia ich 
wynagrodzenie, używa 
odpowiednich technologii 
w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa środków 
finansowych.

90% 

Konsumenci doceniają działania instytucji 
finansowych nastawione na poprawę 
oferowanych doświadczeń klienckich –  
w ostatnim roku branża usług finansowych 
zanotowała najwyższy wzrost wskaźnika 
doskonałości obsługi klienta.
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Polaków posiadających konto w banku, 
uważa, że zdarzyło im się czuć oszukanym 
przez bank.   

1 /4

osób biorących udział w badaniu, spotkało 
się z sytuacją naliczenia dodatkowych 
kosztów związanych z kredytem 
hipotecznym, o których wcześniej  
nie wiedzieli. 

Aż 54% 

przebadanych konsumentów wyraża 
przekonanie, że ich główny bank, czyli ten 
do którego trafia wypłata, nie informuje 
o ponoszonych przez nich opłatach 
i kosztach.

21% 

klientów banków biorących udział 
w badaniu twierdzi, że bank wraca do nich 
z tą samą ofertą produktu, którą nie byli 
zainteresowani.

26% 

5Czy klient jest najważniejszy? Na bank!© 2019 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek 
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Podejście KPMG do 
zrozumienia doświadczeń 
klienckich
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Sześć Filarów™ Customer Experience
W celu lepszego zrozumienia podejścia klientów do oceny marek dostarczających im produktu lub usługi, KPMG 
zaproponowało specjalną metodę opartą na Sześciu Filarach™ Customer Experience. Filary pozwalają lepiej 
zrozumieć jakie aspekty są szczególnie istotne dla klienta w całym cyklu relacji konsumenta z marką i jej produktami.

Opis kluczowych założeń

Wiarygodność wynika 
z konsekwentnego realizowania 

obietnic składanych konsumentowi 
przez daną markę. Ważne jest, aby 
działania przedsiębiorstwa w relacji 

z klientami były spójne z deklarowaną 
misją i wartościami, a interesy klientów 

oraz marki były stawiane ze sobą na 
równi, tak żeby konsumenci mogli 
w pełni ufać swojemu dostawcy.

W przypadku pojawienia się 
nieoczekiwanych zdarzeń w relacji 

z klientem, przywrócenie jego 
zadowolenia oraz udzielenia mu 
pomocy jest wymagane przez 

wszystkich konsumentów. 
Ważnym elementem tego 

Filaru jest nie tylko skuteczność 
podjętych przez firmę działań, ale 

również ich szybkość  
oraz umiejętność przyznania  

się do błędu.

Klienci posiadają określone 
oczekiwania co do sposobu w jaki 
zostaną zaspokojone ich potrzeby. 

Marka powinna budować 
pozytywne doświadczenie 

poprzez zrozumienie 
potencjalnych oczekiwań 

konsumentów (które też często 
są kształtowane przez ich 

doświadczenia z innymi markami 
z różnych branż), skuteczne 

zarządzanie tymi oczekiwaniami, 
a także wykraczaniem poza 

standardowe oczekiwania klienta.

Klienci oczekują, aby 
mogli nabyć dany produkt 

lub skorzystać z usługi 
w możliwie najwygodniejszy 
sposób. Celem marek jest 
usuwanie niepotrzebnych 
przeszkód, utrudnień oraz 

zbędnej biurokracji, co 
umożliwi konsumentowi jak 
najsprawniejsze i najprostsze 

korzystanie z oferty danej marki. 

Klienci coraz bardziej 
wymagają produktów i usług 
jak najlepiej dopasowanych 

do ich indywidualnych 
potrzeb, oczekując także 

spersonalizowanego sposobu 
obsługi. Personalizacja to 

zdolność marki do zrozumienia 
indywidualnych potrzeb klienta 
i dostarczenie mu produktu lub 
usługi zgodnych z konkretnymi 

oczekiwaniami.

Empatia  
Jak wczuć się w specyficzną  

sytuację klienta? 

Empatia to zdolność zrozumienia 
innych. W przypadku relacji klient-marka 
coraz ważniejsza jest budowa związku 
opartego na pozytywnych emocjach 

pomiędzy konsumentem i marką, który 
daje konsumentowi poczucie, że dana 

firma rozumie i odpowiada na jego 
specyficzną sytuację.

Sześć FilarówTM  
Customer Experience 

Personalizacja  
Jak odpowiadać na  

indywidualne potrzeby klienta?

Czas i Wysiłek  
Jak nie utrudniać  

korzystania z produktów i usług?

Rozwiązywanie 
problemów  

Jak „przekuć” problemy 
w pozytywne doświadczenia?

Oczekiwania  
Czy klient wie  

czego może się spodziewać?

Wiarygodność  
Jak dostarczana jest  

obietnica marki?
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Wpływ Sześciu Filarów™ na NPS
Wskaźnik obrazujący skłonność 
konsumenta do rekomendacji 
NPS (ang. Net Promoter Score) 
jest od wielu lat stosowany jako 
główna miara jakości doświadczeń 
klientów w relacjach z marką. 
NPS pozwala określić, jak klienci 
oceniają swoją relację z daną 
marką. Z punktu widzenia banku 
ogromnym wyzwaniem jest 
interpretacja wartości tego wskaźnika 
w taki sposób, żeby można było 
skutecznie i efektywnie kosztowo 
poprawiać doskonałość doświadczeń 
oferowanych klientom. Główną zaletą 
metodologii Sześciu Filarów™ 
Customer Experience jest fakt, że 
reprezentują one około 2/3 czynników 
składających się na kształtowanie 
opinii konsumenta w zakresie 
jego chęci do rekomendacji danej 
marki. Pozostała 1/3 zmienności 
NPS wynika z czynników 
niedeterministycznych (np. pogoda, 
nastrój, czy samopoczucie klienta), 
na które bank praktycznie nie 

ma wpływu w relacji ze swoimi 
klientami. Analiza wyników badań 
przeprowadzonych przez KPMG na 
rynkach w różnych krajach, pokazały 
że wpływ Sześciu Filarów™ na NPS 
jest bardzo zbliżony, niezależnie od 
specyfiki rynku konsumenckiego – na 
poszczególnych rynkach różnią się 
wpływem poszczególnych filarów na 
NPS.

Zrozumienie znaczenia 
poszczególnych filarów na 
postrzegane przez klienta jego 
doświadczenia w relacji z bankiem 
jest podstawą do wykorzystania 
metody Sześciu Filarów™ 
Customer Experience w skutecznej 
budowie pozytywnej oceny marki. 
Doświadczenia KPMG pokazują, że 
Wiarygodność i Rozwiązywanie 
problemów, to filary podstawowe, 
które są fundamentem budowania 
pozytywnych doświadczeń 
klienckich. Jeśli klient nie ma 
zaufania do banku, względnie bank 

nie potrafi skutecznie rozwiązać 
problemów klienta w sytuacjach 
kryzysowych z jego punktu 
widzenia, to ten klient z dużym 
prawdopodobieństwem będzie 
„krytykiem” danej marki. Natomiast 
Oczekiwania i Czas i Wysiłek 
to filary pośrednie, dzięki którym 
marka może zbudować pozytywne 
doświadczenia klienckie. Jednak 
inwestycja w rozwój relacji z klientem 
na bazie tych dwóch filarów jest 
zasadna dopiero wtedy, gdy bank 
ma pewność, że filary podstawowe 
(Wiarygodność i Rozwiązywanie 
Problemów) dobrze działają. Ostatni 
poziom w hierarchii zarządzania 
doświadczeniami klienckimi 
reprezentują Personalizacja 
i Empatia, które są filarami 
wyróżniającymi, pozwalającymi na 
zbudowanie silnej, pozytywnej relacji 
klienta z bankiem, dzięki czemu 
dana osoba staje się prawdziwym 
„ambasadorem” marki.

Rys. 1. Wpływ Sześciu FilarówTM Customer Experience na skłonność konsumenta do rekomendacji marki (NPS)

Index CEE 
 
Syntetyczny wskaźnik 
bazujący na Sześciu 
FilarachTM
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Samopoczucie

Inne

Wpływ* na  
NPS

 

Czynniki deterministyczne
 

Czynniki niedeterministyczne
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*Wpływ rozumiany jako stopień w jakim wyniki poszczególnych Filarów tłumaczą zmienność NPS (na podstawie współczynnika determinacji).
Prezentowane szacunki na podstawie wyników badań dotyczących zagadnień zarządzania doświadczeniami klientów realizowanych na rynkach w różnych krajach 
z wykorzystaniem autorskiej metody KPMG Nunwood.
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Rys. 2. Rola poszczególnych Sześciu FilarówTM Customer Experience w budowie pozytywnych doświadczeń klienta
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Prezentowane podejście na podstawie wyników badań dotyczących zagadnień zarządzania doświadczeniami klientów realizowanych na rynkach w różnych krajach 
z wykorzystaniem autorskiej metody KPMG Nunwood.
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Wyniki analizy 
doświadczeń 
klienckich 
w Polsce
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Rys. 3. Wpływ poszczególnych filarów na skłonność konsumenta do polecenia danej marki

Wyniki przeprowadzonych w 2018 r. 
badań doświadczeń polskich 
klientów z markami z różnych branż 
(włączając w to usługi finansowe) 
zaprezentowane w raporcie 
KPMG w Polsce pt. „[Cyfrowy] 
klient nasz pan. Jak marki 
na polskim rynku zarządzają 
doświadczeniami klientów” 
wskazują, że dwoma Filarami, 
które w największym stopniu 
wpływają na skłonność polskich 
konsumentów do rekomendacji 
danej marki są Personalizacja oraz 
Wiarygodność. Z punktu widzenia 
polskich konsumentów, umiejętność 
odpowiadania przez markę na 
indywidualne potrzeby klienta, 

oraz bycie wiarygodnym dostawcą 
to obecnie kluczowe czynniki 
w budowaniu pozytywnych relacji 
pomiędzy marką i jej klientami.

Takie podejście konsumentów 
zostało ukształtowane przez coraz 
większą cyfryzację ich codziennego 
życia. W cyfrowym świecie rośnie 
świadomość klientów, którzy 
coraz częściej poszukują usług 
i produktów, które w jak największym 
stopniu będą dopasowane do 
ich indywidualnych potrzeb, 
a sposób obsługi będzie możliwie 
jak najbardziej spersonalizowany. 
Personalizacja jest zdolnością 
marki do zrozumienia potrzeb klienta 

i dostarczenia mu produktów lub 
usług zgodnych z indywidualnymi 
oczekiwaniami. 
W świecie cyfrowym coraz większe 
znaczenie ma też zaufanie. Dla 
konsumenta bardzo ważne jest, aby 
działania marki w relacji z nim były 
spójne z deklarowaną przez markę 
misją i wartościami, a interesy 
jego oraz marki były stawiane ze 
sobą na równi, w taki sposób żeby 
konsument mógł w pełni ufać 
swojemu dostawcy. Wiarygodność 
jest fundamentem relacji marki 
z klientem, który pozwala na 
budowanie tego niezbędnego 
zaufania.

Personalizacja oraz Wiarygodność 
kluczem do budowania pozytywnych 
doświadczeń klientów

Całkowity wpływ oznacza łączne oddziaływanie danego Filaru na skłonność do polecenia oraz na lojalność klienta w poszczególnych krajach. Przygotowane na podstawie 
wyników badania opinii konsumentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.
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Polscy konsumenci 
oceniają doświadczenia 
konsumenckie oferowane 
przez branżę usług 
finansowych gorzej niż 
w przypadku innych branż
Analizy podsumowane w raporcie 
„[Cyfrowy] klient nasz pan. 
Jak marki na polskim rynku 
zarządzają doświadczeniami 
klientów” były oparte na badaniu 
reprezentatywnej próby 5 000 
polskich konsumentów i oceny ich 
doświadczeń klienckich w relacji 
z 200 markami z 9 różnych branż. 
Każda z marek była oceniana przez 
konsumentów w wymiarze Sześciu 
Filarów™ Customer Experience. 
Jako miarę jakości doskonałości 
doświadczeń konsumenckich 
oferowanej przez daną markę został 
wykorzystany tzw. indeks CEE (ang. 
Customer Experience Excellence). 
KPMG porównało też doświadczenia 

klienckie oferowane przez różne 
branże porównując średnie wartości 
wskaźnika CEE dla wszystkich 
marek z danej branży objętych 
badaniem. Jak pokazuje Rys.4. 
polscy konsumenci nie oceniają zbyt 
wysoko doświadczeń oferowanych 
im przez banki. W oczach 
konsumentów zdecydowanie 
najlepiej wypadły marki z branży 
poza spożywczego handlu 
detalicznego. Jest to najbardziej 
konkurencyjna branża w Polsce, 
w której od wielu lat trwa już 
prawdziwa walka o każdego klienta 
i stąd też orientacja „prokliencka” 
jest kluczem dla sukcesu na rynku.

Ocena Filaru CX Waga Filaru

19% 16% 13% 16% 20% 16%

Średnia ważona

CEE
indeks

Skala 0 – 10 per Filar

Podstawą porównań pomiędzy markami, branżami i krajami jest indeks CEE (ang. Customer Experience Excellence). Wskaźnik obliczany jest na podstawie oceny 
Sześciu FilarówTM Customer Experience z uwzględnieniem ich indywidualnego wpływu na budowę doświadczeń klientów. 
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Nest Bank

Bank Zachodni WBK

PKO Bank Polski

mBank

Bank Pekao

ING Bank Śląski

Bank MilleniumDość niska ocena doświadczeń oferowanych przez całą 
branżę usług finansowych wynika przede wszystkim 
z negatywnej opinii konsumentów na temat marek 
ubezpieczeniowych. Praktycznie w każdym z filarów 
marki ubezpieczeniowe zostały ocenione zdecydowanie 
gorzej niż banki. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w zestawieniu branż, w którym sektor bankowy zajął 
miejsce 7., zaś sektor ubezpieczeniowy uzyskał wynik 
klasyfikujący go dwa miejsca niżej. W zestawieniu TOP 
100 Marek w Polsce prezentującym 100 marek, które 
uzyskały najwyższą wartość wskaźnika CEE w badaniu 
z 2018 r. znalazło się 7 banków.

Rys. 4. Porównanie średniej wartości wskaźnika CEE dla różnych branż objętych analizami KPMG

Lista marek według indeksu CEE

1

2

3

4

5

6

Pozaspożywczy  
handel detaliczny

Gastronomia

Podróże

Czas wolny 
 i rozrywka

Logistyka

 Telekomunikacja

Sektor Miejsce CEE 2018 Zmiana vs 2017

-1%

+1%

+1%

+2%

+3%

0%

-2%*8Spożywczy  
handel detaliczny

+1%

+1%

0%

-4%9

10
Dostawcy energii 
elektrycznej/gazu 

+2%

+4%-5%

-1%*

-1%*

-2%*

+3%

-2%* +4%7

*Dokładne wyniki dla wybranych branż: Czas wolny i rozrywka: -0,85, Logistyka: -1,05%, Media i telekomunikacja: -1,63%, Banki: -1,77%, Spożywczy handel detalinczy: -1,94%

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem. Prezentowana 
kolejność branż została opracowana na podstawie średniej wartości indeksu Customer Expiernce Excellence dla danej branży. Przygotowane na podstawie wyników 
badania opinii konsumentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.
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-1%

-3%

-2% -2% -2%

-1%

Wyniki analizy dla 19 banków 
objętych badaniem pokazują, 
że sektor bankowy został oceniony 
poniżej średniej z całego badania 
w 2018 r. Jest to dość zaskakujące 
biorąc pod uwagę to, jak szybko 
polskie banki zaadaptowały 
swoje rozwiązania do możliwości 
cyfrowej obsługi klienta. Dzieje 
się tak z kilku powodów. Usługi 
finansowe to branża, która ma 
charakter „infrastruktury” usługowej 
niezbędnej do codziennego życia, 
a relacja z marką bankową ma 
długookresowy charakter i rzadko 
w niej występują momenty 
„ekscytacji” konsumenta związane 
z korzystaniem z usług finansowych 
(może za wyjątkiem uzyskania 
kredytu hipotecznego na zakup 
nieruchomości, czy wyjątkowo 
dobrych wyników portfela 
inwestycyjnego klienta).

Trzeba też pamiętać, że na tę ocenę 

doświadczeń klienckich oferowanych 
przez marki z sektora bankowego 
wpłynęły również negatywne 
zdarzenia w przeszłości sektora 
takie jak np. kredyty hipoteczne 
we frankach szwajcarskich, 
poliso-lokaty, kampanie związane 
z agresywną sprzedażą produktów, 
których klienci w ogóle nie 
potrzebowali, względnie wielkie 
„obietnice” składane chętnie 
w kampaniach reklamowych itp. 
Jednak widać wyraźnie, że branża 
podjęła energiczne i skuteczne 
działania dla poprawy doświadczeń 
klienckich – średni wskaźnik CEE 
dla branży wzrósł w 2018 r. o 4% 
w stosunku do badania z 2017 r., 
co było największym skokiem dla 
wszystkich sektorów objętych 
analizami KPMG.

Rys. 5. Średnia ocena wszystkich filarów dla sektora bankowego 
w odniesieniu do średniej z całego badania

Wyniki dla poszczególnych Filarów zostały obliczone jako różnica pomiędzy wynikiem uzyskanym w badaniu przez 
marki z podsektora bankowego, a średnim wynikiem dla wszystkich marek objętych badaniem.
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W rzeczywistości w bankach 
kanały cyfrowe masowo oblewają 
test z wiarygodności. W mBanku 
nauczyliśmy się, że najważniejsza 
jest komunikacja – po prostu 
w kanałach cyfrowych rozmawiaj 
z klientem w ten sam sposób jak 
twój doradca w placówce, a nie 
lektor w reklamie. Jest to prosty 
język korzyści oraz praktycznych, 
życiowych informacji jak działa 
produkt. Ostatnio testowaliśmy 
trzy rodzaje komunikatów: 
(1) marketingowy - koloryzujący 
rzeczywistość przymiotnikami, 
(2) emocjonalny – adresujący obawy 
i emocje potencjalnych klientów 
przed zakupem, (3) praktyczny - 
jak by to ujął doradca np. „Możesz 
zrobić remont domu za 3 lata. 
Alternatywie - weź pożyczkę , zrobisz 
remont teraz i zapłacisz 36 rat 
po x złotych”. Praktyczny styl zawsze 
zwycięża. Wiarygodność buduje 
również ta sama cena i produkt 
w każdym kanale dystrybucji. 
W ogóle banki mogą dziś wiele 
nauczyć się ze świata e-commerce 
i branż, które osiągają sukces 
sprzedażowy w internecie. Moim 
zdaniem bankom, które jednocześnie 
posiadają sieć palcówek fizycznych 
i rozwijają kanały cyfrowe trudno 
dostrzec cyfrowy potencjał 
dystrybucji. Zupełnie inaczej widzi 
to Amazon.

Jacek Iljin 
Dyrektor Zarządzający 
ds. Sprzedaży i Procesów 
Biznesowych Bankowości 
Detalicznej w mBank
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Polski konsument cyfrowy 
a usługi finansowe
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Postępująca cyfryzacja dynamicznie 
i radykalnie zmieniła w ostatnim 
czasie zachowania, oczekiwania 
i preferencje polskich konsumentów. 
Polacy masowo korzystają z zasobów 
i usług dostępnych w cyfrowym 
świecie, doceniając, że obsługa 
w świecie cyfrowym może być 
„lekka, łatwa i przyjemna”. Ma to 
wpływ na znaczący wzrost oczekiwań 

jeśli chodzi o doświadczenia klienckie 
oferowane im przez wszystkie 
branże. Z punktu widzenia banków, 
ważną podstawą programów 
budowy pozytywnych doświadczeń 
klienckich, powinno być dobre 
zrozumienie w jaki sposób cyfryzacja 
wpływa na konsumentów.

Ocenianie marki nie tylko przez pryzmat wszystkich swoich bezpośrednich doświadczeń z tą 
marką, ale też innych informacji dostępnych w globalnym cyfrowym świecie

Przenoszenie oczekiwań, jeśli chodzi o doskonałość doświadczeń klienckich między 
branżami (np. z handlu detalicznego do bankowości)

Oczekiwanie dobrze „dopasowanej” personalizacji produktów/usług i sposobu obsługi

Wymaganie obsługi „Tu i Teraz”, gdzie coraz bardziej dominującego znaczenia nabiera kanał mobilny

Oczekiwanie coraz większej łatwości, wygody i szybkości działania w relacji z marką

Oczekiwanie spójnej oferty/obsługi we wszystkich kanałach

Korzystanie z możliwości łatwego porównania ofert

Wzrost znaczenia opinii pojedynczego klienta:

„jeśli jestem zadowolony z marki chętniej od niej kupię, zarekomenduję znajomym 
i także podzielę się z marką informacjami na mój temat”

„ale jeśli marka mnie sfrustruje to jeszcze chętniej powiem o tym innym”

Łatwość dokumentowania i „nagłaśniania” w przestrzeni cyfrowej swoich doświadczeń 
w relacji z marką (szczególnie negatywnych)

Poszukiwanie opinii/rekomendacji znajomych/innych osób

Wpływ cyfryzacji na zachowania 
i preferencje polskiego konsumenta
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Cicha (r)ewolucja

Customer Experience obejmuje 
wszystkie kanały: zarówno 
offline (oddziały banków, infolinia, 
przedstawiciele w terenie) jak 
i online (internet). Ostatnie dwie 
dekady były czasem znacznych 
zmian w zachowaniach klientów, 
którzy masowo przenieśli się do 

Sieci, szukając w niej produktów 
i usług świadczonych przez banki oraz 
podejmując ważne decyzje finansowe. 
Druga z tych dekad to okres, kiedy 
smartfony zdobyły nasze zaufanie 
oraz uwagę: mały ekran telefonu jest 
w tej chwili oknem na świat dla ponad 
3 miliardów ludzi na całej planecie.

W przeciągu ostatnich dwóch 
lat w Polsce zdarzyła się jeszcze 
jedna, bardzo ciekawa rzecz: 
zmiana internetowych zachowań 
konsumentów. Wyszukiwarka 
Google jest doskonałym barometrem 
tych zachowań i warto odnotować, 
że w marcu 2018 stała się rzecz 
rewolucyjna: liczba zapytań do Google 
ze smartfonów po raz pierwszy 
przekroczyła zapytania dokonywane 
z komputerów[1]. 

Klienci zaczynają traktować smartfon 
jako podstawowe narzędzie nawigacji 
po Sieci oraz dokonywania płatności. 
Sprzyja temu oczywiście rozwój 
technologii, coraz szybsza transmisja 
danych a także specyfika polskiego 
rynku finansowego, który błyskawicznie 
wdraża nowinki techniczne.

Skutki tej zmiany są i będą ogromne. 
Klienci korzystający ze smartfonów 
prezentują zupełnie inny zestaw 

zachowań, niż ci wygodnie zasiadający 
przed komputerami. Smartfona używa 
się „w biegu”, często jedną ręką, 
w ramach multitaskingu. Użytkownik 
smartfona jest mniej skoncentrowany 
i popełnia więcej błędów. Łatwo go 
też wyprowadzić z równowagi… co, 
jak wiemy, jest istotnym czynnikiem 
wpływającym na postrzegany 
Customer Experience. 
To stawia przed branżą finansową 
zupełnie nowe wyzwania.

ludzi używa 
smartfonów

3 mld
ponad

Od dużego do małego ekranu

Analiza doświadczeń 
klienckich Google 
dla KPMG

18 Analiza Google dla KPMG

©
 2

01
9 

K
P

M
G

 A
dv

is
or

y 
S

pó
łk

a 
z 

og
ra

ni
cz

on
ą 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
ą 

sp
.k

. j
es

t p
ol

sk
ą 

sp
ół

ką
 k

om
an

dy
to

w
ą 

i c
zł

on
ki

em
 s

ie
ci

 K
P

M
G

 s
kł

ad
aj

ąc
ej

 s
ię

 z
 n

ie
za

le
żn

yc
h 

sp
ół

ek
 

cz
ło

nk
ow

sk
ic

h 
st

ow
ar

zy
sz

on
yc

h 
z 

K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tiv
e 

(“
K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l”

), 
po

dm
io

te
m

 p
ra

w
a 

sz
w

aj
ca

rs
ki

eg
o.

 W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

 

©
 2

01
9 

K
P

M
G

 A
dv

is
or

y 
S

pó
łk

a 
z 

og
ra

ni
cz

on
ą 

od
po

w
ie

dz
ia

ln
oś

ci
ą 

sp
.k

. j
es

t p
ol

sk
ą 

sp
ół

ką
 k

om
an

dy
to

w
ą 

i c
zł

on
ki

em
 s

ie
ci

 K
P

M
G

 s
kł

ad
aj

ąc
ej

 s
ię

 z
 n

ie
za

le
żn

yc
h 

sp
ół

ek
 

cz
ło

nk
ow

sk
ic

h 
st

ow
ar

zy
sz

on
yc

h 
z 

K
P

M
G

 In
te

rn
at

io
na

l C
oo

pe
ra

tiv
e 

(“
K

P
M

G
 In

te
rn

at
io

na
l”

), 
po

dm
io

te
m

 p
ra

w
a 

sz
w

aj
ca

rs
ki

eg
o.

 W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

 



Wykres ilości zapytań w wyszukiwarce Google

Źródło: Google, dane wewnętrzne z wyszukiwarki, 2017–2019

W Google jesteśmy zdania, że są to 
zasadniczo dwie rzeczy: szybkość 
oraz użyteczność strony mobilnej. 
Tu zapewne padnie pytanie: dlaczego 
strony, a nie aplikacji mobilnej? 
W świecie finansów bardzo popularne 
są aplikacje, pamiętajmy jednak, że 
pierwszy kontakt klienta (zwłaszcza 
nowego) z bankiem odbędzie się za 

pomocą serwisu internetowego, a nie 
aplikacji. Lojalni użytkownicy banku 
korzystają bardzo często z aplikacji i jej 
szybkość oraz użyteczność powinny 
być priorytetem. Myśląc natomiast 
o zdobywaniu nowych klientów, 
powinniśmy skoncentrować się na 
mobilnym serwisie internetowym.

Co jest ważne dla 
mobilnego internauty?

szybkość

użyteczność

Szybciej znaczy lepiej
Rozmaite badania wskazują, że 
istnieje bardzo silna korelacja 
pomiędzy szybkością działania 
serwisu internetowego 
a prawdopodobieństwem jego 
porzucenia. Jedno z badań 
przeprowadzonych przez Google[2] 
podaje czas 3 sekund jako krytyczny 
dla użytkownika: jeżeli nasza strona 
mobilna będzie ładować się dłużej 
niż 3 sekundy, ponad połowa 
użytkowników (53%) zrezygnuje 
z wizyty. Co więcej: w jednym z badań 
Google oraz Civic Research[3] aż 
54% użytkowników twierdziło, że im 
wolniejsza strona, tym większa jest ich 
frustracja. Ma to bezpośredni wpływ na 
Customer Experience!

Warto również pamiętać, że 
szybkość ładowania witryn zależy 
także od infrastruktury operatorów 
telekomunikacyjnych. Choć większość 
polskich dużych i średnich miast 
znajduje się w zasięgu szybkiego 
internetu mobilnego LTE, ze średnią 
prędkością ok. 17 mbit/sek, na około 
17% obszaru Polski wciąż mamy do 
czynienia z połączeniem 3G/2G lub 
jego całkowitym brakiem[4]. Dotkliwe 
staje się to zwłaszcza w podróży, 
kiedy ludzie intensywnie korzystają 
ze smartfonów. Strona, zawierająca 
duże grafiki i wideo, na połączeniu 3G 
potrafi ładować się nawet kilkadziesiąt 
sekund!

użytkowników strony 
mobilnej zrezygnuje 
z wizyty jeśli będzie się ona 
ładować ponad 3 sek

obszaru Polski ma 
połączenie 3G/2G 
lub nie ma go wcale[4]

53%

17%

[1] Google, dane wewnętrzne z wyszukiwarki, 2017–2019
[2] SOASTA,The State of Online Retail Performance, U.S., April 2017.
[3] Google/Civic Science 2018, U.S., n=1,131, A18+ smartphone owners, Nov. 2018.
[4] https://www.opensignal.com/reports/2019/05/global-state-of-the-mobile-network

19Analiza Google dla KPMG
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Jednym z filarów metody stosowanej 
przez KPMG jest „Czas i wysiłek”, 
rozumiany jako optymalizacja, 
mająca na celu wygodę klienta 
i usuwanie przeszkód na drodze do 
zakupu. Ponieważ kanały cyfrowe – 
a zwłaszcza smartfony – są obecnie 

jednym z najważniejszych źródeł 
pozyskania klientów, skupimy się 
teraz na zadbaniu o jak najlepsze 
doświadczenie użytkowników (User 
Experience, UX) smartfonów.

Mały ekran to nowe wyzwania: Jak 
prezentować informacje o produkcie? 

Jak ułatwić wypełnianie formularzy? 
Jak komunikować błędy? Google 
przeanalizowało setki witryn z branży 
finansowej i na tej podstawie 
opracowaliśmy bezpłatny poradnik 
UX dla klientów z branży usług 
finansowych[7].

Użyteczność: empatia wobec klientów

Najważniejsze nasze rekomendacje dot. UX to:

użytkowników nie 
chce wrócić na 
witrynę, która ma 
zły UX

klientów porzuci 
witrynę, jeśli proces 
zakupu będzie wymagał 
zbyt wielu kroków

ponad

88%69%
[5] https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/
[6] https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/success-stories/uk-success-stories/how-lvgeneral-insurance-
created-seamless-and-speedy-mobile-experience-and-drove-30-increase-online-quotes/ 

[7] Google Finance UX Playbook: http://goo.gl/ePbExa
[8] https://econsultancy.com/site-speed-case-studies-tips-and-tools-for-improving-your-conversion-rate/
[9] https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate

Jak przyspieszyć?
Ważna jest struktura strony 
internetowej: duże grafiki, obszerne 

i powolne skrypty czy też 
błędy w konstrukcji witryny 
mogą spowodować opóźnienia 
w ładowaniu i pokazywaniu treści. 
Polecamy regularne sprawdzanie 
szybkości za pomocą narzędzi 
Google, np. Test My Site[5] lub 
zewnętrznych serwisów takich 
jak WebPageTest.org i szybkie 
reagowanie w przypadku 
stwierdzenia dużych opóźnień. 

Istotna jest tu ścisła kooperacja 
między działem IT, marketingiem 
oraz sprzedażą: ustalenie wspólnego, 
nieprzekraczalnego limitu objętości 
strony czy też czasu jej ładowania 
potrafi wpłynąć na wyniki finansowe 
firmy! Taki wspólny cel to tzw. 
Performance Budget. Przykładem może 
być brytyjski ubezpieczyciel LV.com – 
po wdrożeniu planu odchudzenia oraz 
przyspieszenia witryny, współczynnik 
wypełniania wniosków o ubezpieczenie 
samochodowe skoczył aż o 30,4%[6].

Sprawdź szybkość strony 
internetowej za pomocą 
narzędzi Google, 
np. Test My Site

20 Analiza Google dla KPMG
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Niezwykle istotnym elementem 
dobrego UX jest kultura testowania 
nowych rozwiązań. Złotą zasadą 
badań UX, określoną przez pionierów 
w tej branży, firmę Norman 
Nielsen Group, jest to, że test 
przeprowadzony już na 5 osobach 
pozwala na zidentyfikowanie 95% 
potencjalnych problemów z User 
Experience[10]. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie spojrzeć krytycznie na naszą 
witrynę oczami naszych klientów. 
Takie podejście idealnie wpisuje się 
w definicję filaru „Empatia” metody 
badawczej KPMG, gdzie chodzi 
o dawanie konsumentowi poczucia, 
że Twoja firma rozumie i odpowiada 
na jego specyficzne potrzeby.

Jak projektować użyteczne serwisy 
mobilne? Warto tu wspomnieć 
słowa Sergeya Brina i Larrego 
Page’a, założycieli firmy Google: 
„Skoncentruj się na użytkowniku, 
a reszta przyjdzie sama”. W obecnych 
realiach rynkowych, gdzie szybkość 
wdrażania produktów i usług decyduje 
o przewadze konkurencyjnej, 
skrócenie czasu od idei do wejścia na 
rynek jest rzeczą kluczową. Z pomocą 
może przyjść metoda Design Sprint[11], 
gdzie w ciągu 5 dni jesteśmy w stanie 
opracować koncepcję produktu, 

usługi lub projektu witryny i, stosując 
niezwykle ciekawy i skuteczny proces 
pracy grupowej, zweryfikować nasz 
produkt testując go na prawdziwych 
użytkownikach. W grupie sprintowej 
pracują osoby z różnych działów: IT, 
marketingu, sprzedaży, customer 
service co powoduje, że zyskujemy 
pełną perspektywę, obejmującą 
zarówno potencjalnych klientów jak 
i sam produkt. Metoda ta została 
wymyślona w Google Ventures 
i znacznie usprawniła pracę 
start-upów, wspieranych przez 

Google, a także naszych zespołów 
inżynierskich i produktowych. 
Design Sprint błyskawicznie zyskuje 
popularność wśród firm na całym 
świecie i może być ciekawym 
narzędziem do weryfikowania 
naszych produktów z potrzebami 
użytkowników. Zapraszamy do 
lektury raportu i mamy nadzieję, 
że przyspieszając działanie stron 
mobilnych oraz dbając o ich 
użyteczność uda nam się pozytywnie 
wpłynąć na Customer Experience 
Państwa klientów!

Testuj, testuj, testuj

Bądź zwinny

[10] https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
[11] https://www.gv.com/sprint/

autor:

Piotr Kowalski
Senior Analytical Consultant
Google Polska
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Aby lepiej zrozumieć oczekiwania 
i potrzeby cyfrowych konsumentów 
odnośnie doświadczeń oferowanych 
im przez banki w Polsce, w drugim 
kwartale 2019 r. firma KPMG 
sporządziła analizy bazując na 
dodatkowym badaniu rynkowym, 
które było skoncentrowane na 
poznaniu opinii klientów na temat 
korzystania z 3 podstawowych 
produktów: konta osobistego, 
kardy kredytowej oraz kredytu 
hipotecznego.

Analizy KPMG wskazały, że 9 na 
10 cyfrowych Polaków przyznaje, 
że szybko przyzwyczaiło się 
do korzystania z bankowości 
elektronicznej oraz, że obsługa 

w kanałach cyfrowych nie sprawia 
im problemów. Co najważniejsze, 
powszechne jest poczucie 
bezpieczeństwa podczas korzystania 
z bankowości elektronicznej (88% 
wskazań). Polacy coraz bardziej 
akceptują też mobilne rozwiązania – 
79% potwierdziło, ze korzystało już 
z bankowości elektronicznej poza 
domem. 

Polscy konsumenci w coraz 
większym stopniu przenoszą się 
do kanału mobilnego. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że jednak ponad 
połowa respondentów stwierdziła, 
że nadal czuje się mało komfortowo 
korzystając z bankowości 
elektronicznej poza domem.

Polscy konsumenci 
przyzwyczaili się do 
bankowości elektronicznej 

Na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

3% 43% 50%4%

3% 51% 42%4%

8% 42% 37%13%

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam

14% 43% 18%25%

13% 35% 18%34%

5% 60% 24%11%

63% 25%8%4%

Szybko przyzwyczaiłem(am) się do korzystania  
z bankowości elektronicznej 

Nie mam kłopotów w korzystaniu z bankowości elektronicznej 

Zdarza mi się przynajmniej raz na jakiś czas korzystać z bankowości 
elektronicznej poza domem 

Czuję się bezpiecznie korzystając z aplikacji mobilnej / dostępu online

Czuję się bezpiecznie korzystając z bankowości elektronicznej

Korzystam z bankowości elektronicznej poza domem (na zakupach, 
w podróży itp.) tylko jeśli nie mam innego wyjścia 

Korzystając z bankowości elektronicznej poza domem czuję się  
mało komfortowo 

22 Czy klient jest najważniejszy? Na bank! © 2019 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek 
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Pracując nad doświadczeniami klientów pamiętamy 
o tym, że obecne czasy radykalnie zmieniły spojrzenie 
na to co i w jaki sposób mogą oni otrzymać na rynku. 
Cyfrowa transformacja ułatwiła i przyspieszyła 
dostęp do usług, ale również bardzo zwiększyła 
konkurencyjność, szczególnie w obszarze usług 
finansowych świadczonych przez coraz więcej 
podmiotów, nie tylko banki. Chcemy, by nasi klienci 
czuli, że mają do czynienia z partnerem pozostającym 
na czele tych zmian. Staramy się przewidywać 
trendy i rozpoznawać, które z nich mają charakter 
trwały. To pozwala nam z jednej strony bardzo szybko 
dostosować się do zmian i oczekiwań klientów, 
z drugiej natomiast zachować spójne podejście 
do naszego sposobu działania w dłuższym czasie. 
W tej szybko przeobrażającej się rzeczywistości naszą 
misją jest rozwój długofalowych relacji z klientami. 
To najważniejszy element w naszej strategii. Dbamy, 
by nasza kultura w każdym miejscu organizacji wspierała 
to myślenie. Klient kontaktujący się w dowolny sposób 
z bankiem spotyka standardy, na które na co dzień 
pracuje cała organizacja. Chcemy jednocześnie sprostać 
rosnącym oczekiwaniom indywidualnego podejścia 
do każdego klienta i personalizacji relacji. Widzimy 
w tym dużą szansę dla banku. 

Tomasz Pol  
Dyrektor Departamentu 
Marketingu Bankowości 
Detalicznej w Banku 
Millennium

23Czy klient jest najważniejszy? Na bank!© 2019 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek 
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Wygodna bankowość 
elektroniczna
Wygoda jest dla polskich konsumentów decydującym 
czynnikiem, wpływającym na wybór sposobu kontaktu 
z bankiem. Cyfrowi klienci banków w Polce za 
najwygodniejszą formę kontaktów z bankiem uważają 
aplikację na telefon komórkowy. Aplikacja banku jest 
również często wskazywana przez klientów jako najchętniej 
wybierana forma kontaktu z bankiem w przypadku 
chęci szybkiego załatwienia sprawy. Wideokonferencja 
z konsultantem jest preferowana przez Polaków, którzy 
chcą mieć pewność, że ich sprawa zostanie załatwiona 
skutecznie. W przypadkach, kiedy sprawy są stosunkowo 
proste, klienci chętnie korzystają również z mediów 
społecznościowych.

Segment młodych klientów ma dla 
PKO BP znaczenie strategiczne i od 
lat inwestujemy w tym zakresie 
uruchamiając takie linie produktowe 
jak SKO, Junior czy konta dla 
młodych. Klienci młodzi to przede 
wszystkim środowisko digital, stąd 
też stawiamy na rozwój bankowości 
mobilnej. Nie tylko wdrażamy 
funkcjonalności w naszej aplikacji 
mobilnej IKO, ale dbamy również 
o wysoki user experience. Oprócz 
klientów doceniają nas również 
publikacje branżowe - na podstawie 
„gwiazdek” w Google Play i Apple 
Store, w rankingu opublikowanym 
przez Retail Banker International, IKO 
zajęło pierwsze miejsce pokonując 
m.in. Bank of America czy JP Morgan 
Chase. Odkrywając trochę naszego 
warsztatu pracy – działamy 
w zespołach zwinnych (agile), badając 
z klientami prototypy rozwiązań, 
mapując i poprawiając całe ścieżki 
klientów (customer journey). Przy 
skali PKO BP, aby uzyskać widoczne 
efekty i wysoką jakość, kluczowe 
jest skoncentrowanie wysiłków 
na konkretnych segmentach, 
do których zaliczamy klientów 
młodych. 

Michał Korszeń
Dyrektor w Departamencie 
Klienta Rynku Detalicznego, 
PKO BP
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Wybrane powody cyfrowych kontaktów z bankami

Pewność, że sprawa zostanie załatwiona skutecznie

Łatwiejsze uzysklanie pomocy

Przyzwyczajenie

Wygoda

Szybkość załatwienia sprawy

Łatwość załatwienia sprawy, szbkość kontaktu

Sprawa była prosta i nieskomplikowana

Media społecznościowe

Wideokonferencja 
z konsultantem

Wizyta na stronie www (bez 
logowania się na swoje konto)

Wizyta na stronie www
(z logowaniem się na swoje konto)

Chat na stronie www

E-mail

Aplikacja na telefon 
komórkowy

61%

55%

44%

41%

30%

19%

34%

51%

43%

31%

48%

19%

26%

24%

47%

29%

29%

26%

25%

26%

27%

38%

27%

24%

15%

36%

26%

13%

40%

36%

30%

29%

23%

29%

14%

69%

60%

42%

41%

26%

24%

33%

39%

27%

24%

28%

15%

24%

17%
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dodatkowe zapewnienie 
o bezpieczeństwie 

16%

możliwość uzyskania szybkiej pomocy 
w przypadku

wystąpienia problemów

18%

procedury pozwalające na uwierzytelnienie lub 
sprawdzenie tożsamości użytkownika w szybki 

sposób 

12%

wskazówki co należy zrobić gdy 
wystąpi jakikolwiek błąd

24%

procedury lub sposoby pozwalające na 
sprawdzenie tożsamości użytkownika w trudnych, 

niespodziewanych sytuacjach, umożliwiających 
łatwe i sprawne rozwiązanie problemu w razie 

potrzeby

11%

rozmowa
z konsultantem online

10%

Polacy korzystający na co dzień z bankowości elektronicznej wskazali na kluczowe elementy, w których oczekiwaliby  
od swojego banku usprawnień w obsłudze. 
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Konsekwentna realizacja obietnic 
składanych przez banki swoim 
klientom pozwala skutecznie 
budować wiarygodność w ich 
oczach. Kluczowe w relacjach 
z klientami są działania spójne 
z deklarowaną misją i wartościami 

firmy oraz stawianie na równi 
interesów, zarówno banków, 
jak i klientów – pozwalają one 
konsumentom wierzyć w działania 
podejmowane przez dostawców 
usług. 

Banki w Polsce coraz lepiej dbają 
o doświadczenia klienta i skutecznie 
budują swoją Wiarygodność. 
Wyniki badania wskazują, że banki 
podejmują wiele działań, które są 
postrzegane przez konsumentów 
jako dbanie o ich interesy finansowe. 

Brak realizacji obietnic złożonych 
przez banki swoim klientom, 
skutkuje jednak spadkiem 
Wiarygodności w oczach Polaków. 
Swoją Wiarygodność banki 
najbardziej tracą w sytuacjach, 
kiedy naliczają klientom dodatkowe 
opłaty za prowadzenie konta lub 
użytkowanie karty kredytowej. 
W tym miejscu należy podkreślić, 
że kluczową rolę odgrywa brak 
świadomości klienta na temat 
naliczenia dodatkowej opłaty. Nie 
wystarczy sam fakt, że bank spełnił 

obowiązek informacyjny, np. poprzez 
zawarcie stosownej informacji 
o opłacie w swoim regulaminie. 
Aż 1/4 ankietowanych Polaków 
zadeklarowała, że przynajmniej raz 
czuła się oszukana przez własny 
bank, jeśli chodzi o opłaty.

Banki muszą pamiętać, że kluczowe 
zasady budujące Wiarygodność to: 

• działanie w interesie swoich 
klientów, 

• dotrzymywanie obietnic,

• informowanie klientów 
o wszystkich istotnych 
aspektach związanych ze 
świadczonymi usługami. 

Niespełnienie powyższych zasad 
w połączeniu z koncentracją banków 
wyłącznie na własnych zyskach, 
może doprowadzić nie tylko do 
spadku zadowolenia klientów 
i zmniejszenia ich lojalności, 
ale również do braku chęci polecenia 
danej marki swoim znajomym.

Wiarygodność to podstawa w budowaniu 
pozytywnych doświadczeń klientów

klientów zadeklarowało, 
że zarówno bank, jak 

i doradca, który udzielił im 
kredytu wzbudzał ich zaufanie 

klientów wyraża przekonanie, 
że ich bank używa odpowiednich 

technologii, aby zapewnić 
bezpieczeństwo zdeponowanych 

klientów czuje się 
bezpiecznie, korzystając

z bankowości elektronicznej 
oferowanej przez ich bank

klientów zadeklarowało, 
że w czasie użytkowania 
karty kredytowej warunki,
w tym opłaty, nie uległy 
zmianie bez ich wiedzy 

klientów banków w Polsce 
spotkało się z sytuacją, w której 

zostały naliczone koszty związane 
z użytkowaniem konta, o których 

wcześniej nie wiedzieli

klientów spotkało się z sytuacją, 
w której zostały naliczone koszty 
związane z użytkowaniem karty 
kredytowej, o których wcześniej 

nie wiedzieli

Polaków nie zgadza się 
z opinią, że ich bank dba 

a nie tylko o własny zysk

klientów banków w Polsce 
przyznało, że przynajmniej 
raz czuło się oszukanych 

przez własny bank
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Personalizacja oferty produktowej 
jest czynnikiem wpływającym na 
sukces w relacji banku z cyfrowym 
konsumentem. Klient oczekuje, 
że bank zna jego potrzeby i dzięki 
temu będzie oferować produkty lub 
usługi uszyte „na miarę”, w pełni 

spełniające oczekiwania. Analizy 
KPMG pokazują, że konsumenci 
oceniają zdecydowanie lepiej 
te banki, które oferują produkty 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb oraz aktualnej sytuacji 
życiowej swoich klientów. 

W przypadku Personalizacji oferty 
bankowej warto zwrócić jednak 
uwagę, że najlepiej oceniają ją 
najmłodsi klienci, którzy korzystają 
ze stosunkowo najmniejszego 
pakietu produktów, które najłatwiej 
też spersonalizować.

Istnieje jednak nadal wiele 
obszarów Personalizacji, 
które negatywnie wpływają na 
ocenę banku przez polskich 
konsumentów. Klienci chcieliby 
mieć możliwość negocjowania 
standardowych warunków, na 
których korzystają z produktów 
w swoich bankach. Ocena jakości 

Personalizacji spada wraz ze 
wzrostem liczby produktów i usług 
finansowych, z których korzysta 
dany klient. Wśród respondentów 
w grupie wiekowej 25-34 lata 
zaobserwowaliśmy wyraźny 
spadek zadowolenia z możliwości 
negocjowania standardowych 
warunków oferowanych produktów 

(niezadowolenie z poziomu 
personalizowania kredytów 
hipotecznych). Podobnie grupa 
wiekowa 45-54 lata niżej ocenia 
jakość Personalizacji z uwagi na 
brak możliwości dostosowania 
produktów inwestycyjnych do 
indywidualnych potrzeb.

Personalizacja to klucz do wygrania walki 
o klienta na coraz bardziej cyfrowym rynku

klientów banków uważa, że konto 
osobiste w banku jest dobrze 
dostosowane do ich potrzeb 
i obecnej sytuacji życiowej 

ankietowanych klientów banków 
twierdzi, że oferta ich banku jest 

dobrze dostosowana
do ich potrzeb 

klientów banków uważa, że bank 
zaoferował im najkorzystniejsze 

rozwiązanie w stosunku do 
wyrażanych potrzeb

klientów deklaruje, że bank zaoferował 
najkorzystniejszą kartę kredytową 

w stosunku do ich potrzeb (w tym np. pakiety 
ubezpieczeń karty, dodatkowe benefity, 

zniżki, programy lojalnościowe itp.) 

klientów ma poczucie, że nie 
może negocjować standardowych 

warunków, na których korzysta 
z produktów w swoim banku żeby 
lepiej odpowiadały ich potrzebom

ankietowanych klientów 
zadeklarowało, że podczas zakładania 
konta, doradca nie zadał im żadnych 

pytań dotyczących potrzeb związanych 
z korzystaniem z konta 

klientów banków uważa, 
że doradca w banku nie zna 

historii ich kontaktów z bankiem 
i nie wie, jakie były wcześniejsze 

ustalenia

klientów deklaruje, że ich bank wraca 
z tą samą ofertą, nawet w przypadku 

jeśli wcześniej wyrazili swój brak 
zainteresowania
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Filary Wiarygodność i Personalizacja mogą 
nabrać jeszcze większego znaczenia 
w obliczu zmian zachodzących na rynku 
usług finansowych związanych z wdrożeniem 
dyrektywy PSD2 i drodze w kierunku Otwartej 
Bankowości. Konkurencja ze strony firm 
technologicznych czy tzw. Big Techów, które 
od lat oferują spersonalizowane usługi dla 
swoich klientów może skutecznie odebrać 
klientów bankom i ograniczyć ich rolę do roli 
„backoffice”. Z drugiej strony zaufanie jakimi 
niewątpliwie cieszą się banki może utrudnić 
nowym graczom spoza sektora wejście na 
rynek finansowy, gdzie zaufanie i wiarygodność 
są kluczowe.

Michał Podgajny
Dyrektor,  
Open Banking Lead  
w KPMG w Polsce
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Nasze rekomendacje
Dobrze poznaj każdego klienta, jego 
preferencje i oczekiwania. Niezbędne jest 
zbieranie i kompleksowa analiza wszystkich 
możliwych do pozyskania danych nt. klienta, 
jego zachowań oraz zainteresowań (i to także 
poza sektorem usług finansowych).

Personalizuj produkty i sposób obsługi 
dopasowując je do indywidualnego profilu 
klienta. Im lepiej dopasujesz rozwiązania do 
rzeczywistych potrzeb i preferencji klienta, 
tym bardziej klient będzie pozytywnie oceniał 
relację z bankiem. Zwróć też szczególną 
uwagę na aspekt personalizacji i wygody 
w korzystaniu z aplikacji mobilnej.

Patrz na markę Twojego banku, jego 
produkty i usługi, sposób obsługi itp. 
oczami klienta. Staraj się zrozumieć, czego 
on oczekuje od marki banku, co jest dla 
niego naprawdę istotne, co mu przeszkadza. 
Przygotowując jakiekolwiek nowe rozwiązania 
zastanów, jak klient na to może zareagować.

Pamiętaj, że kluczem do wygrania walki 
o klienta jest skuteczne wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. 
Budowa pozytywnych doświadczeń klienckich 
wymaga wykorzystania zaawansowanych 
rozwiązań, takich jak systemy zaawansowanej 
analizy danych, sztuczna inteligencja, robotyka, 
cyberbezpieczeństwo, technologia blockchain, 
Internet rzeczy, systemy rozpoznawania obrazu/
dźwięku, wirtualna rzeczywistość. Pamiętaj, że 
urządzenia mobilne stały się dla konsumentów 
głównym narzędziem dostępowym do 
cyfrowego świata i z tego względu zwróć 
szczególną uwagę na rozwiązania mobilne. 

Buduj w organizacji pozytywne 
doświadczenia pracowników w taki 
sam sposób, jak dbasz o klientów. 
Usatysfakcjonowani pracownicy banku 
są zdecydowanie bardziej zaangażowani 
w budowę pozytywnych doświadczeń klienta.

Dbaj o Wiarygodność w relacji 
z klientami. Informuj klientów w prosty 
sposób o wszystkim, co jest dla nich ważne, 
pamiętając też o zróżnicowaniu klientów 
(portfel produktów, potrzeby, wiedza nt. usług 
finansowych itp.).

Zaangażuj praktycznie wszystkich 
pracowników banku w program poprawy 
doświadczeń oferowanych klientom. 
Nie ograniczaj się do działania wyłącznie 
w kręgu osób odpowiedzialnych 
bezpośrednio za marketing, sprzedaż 
i obsługę klienta. Jeśli nie włączysz w te 
działania osób odpowiedzialnych za regulacje, 
obsługę prawną, bezpieczeństwo, operacje 
czy nawet administrację to oni nadal mogą 
tworzyć rozwiązania, które są „wygodne” dla 
banku, ale utrudniają klientom relację z marką 
Twojego banku.

Przekonaj swoich klientów do dzielenia 
się z bankiem swoimi danymi. Zaoferuj 
istotne dla klienta dodatkowe wartości 
(dodatkowe usługi, korzyści itp.) w zamian 
za wyrażenie przez niego zgody na zbieranie 
i przetwarzanie danych.

Systematycznie zbieraj w obiektywny 
sposób opinie klientów i mierz jakość ich 
doświadczeń w ramach pełnej ścieżki 
klienckiej (także w fazie „discovery”, 
kiedy potencjalni klienci dopiero poznają 
markę banku, jego ofertę produktową, 
sposób obsługi i zbierają też opinie innych 
osób). Pamiętaj, że w każdym punktu styku 
w relacji klient-bank na opinię klienta mają 
tak naprawdę co najwyżej 2 filary Customer 
Experience. Powinieneś też wiedzieć, jak 
konsumenci oceniają doświadczenia klienckie 
oferowane przez Twoich konkurentów.
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Filary a podróż kliencka (customer journey)  
w banku

Empatia 

Personalizacja 

Czas i Wysiłek 

Rozwiązywanie problemów 

Oczekiwania 

Wiarygodność 

Legenda

Sześć FilarówTM Customer Experience:

Etap poszukiwania oferty

Etap zakupu produktu Etap rekomendowania marki

Proces otwarcia konta wspominam 
jako szybki i bezproblemowy 

Bank sprawnie przeprowadził proces 
rozpatrzenia wniosku kredytowego

Bank jasno przedstawił mi różnice 
między różnymi kontami osobistymi, 
które ma w ofercie 

Bank zaproponował mi konto osobiste 
dopasowane do mnie 

Etap korzystania z produktów i usług

Wiem, jak i gdzie w dogodny dla mnie 
sposób dotrzeć do informacji 
dotyczących warunków użytkowania 
mojego konta

Mogę negocjować standardowe 
warunki, na których korzystam 
z produktów w moim banku, żeby 
lepiej odpowiadały moim potrzebom

Nie mam problemów z codziennym 
użytkowaniem konta

W trakcie okresu użytkowania karty 
kredytowej warunki (np. dodatkowe 
opłaty) nie uległy zmianie bez mojej 
wiedzy 

Ufam, że moje konto i środki na nim 
są bezpieczne w moim banku

Mam zaufanie do mojego banku 
i pracujących w nim doradców

Nigdy nie czułem/am się oszukany 
przez bank

Oferta mojego banku jest dobrze 
dostosowana do moich potrzeb

Bank informował mnie na bieżąco jeśli 
wystąpiła potrzeba dostarczenia 
dodatkowych wyjaśnień/dokumentów 
na etapie rozpatrzenia wniosku 
kredytowego 

Podczas zakładania konta, doradca 
zadał mi pytania dotyczące moich 
potrzeb związanych z korzystaniem 
z konta 
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Etap poszukiwania oferty

Etap zakupu produktu Etap rekomendowania marki

Proces otwarcia konta wspominam 
jako szybki i bezproblemowy 

Bank sprawnie przeprowadził proces 
rozpatrzenia wniosku kredytowego

Bank jasno przedstawił mi różnice 
między różnymi kontami osobistymi, 
które ma w ofercie 

Bank zaproponował mi konto osobiste 
dopasowane do mnie 

Etap korzystania z produktów i usług

Wiem, jak i gdzie w dogodny dla mnie 
sposób dotrzeć do informacji 
dotyczących warunków użytkowania 
mojego konta

Mogę negocjować standardowe 
warunki, na których korzystam 
z produktów w moim banku, żeby 
lepiej odpowiadały moim potrzebom

Nie mam problemów z codziennym 
użytkowaniem konta

W trakcie okresu użytkowania karty 
kredytowej warunki (np. dodatkowe 
opłaty) nie uległy zmianie bez mojej 
wiedzy 

Ufam, że moje konto i środki na nim 
są bezpieczne w moim banku

Mam zaufanie do mojego banku 
i pracujących w nim doradców

Nigdy nie czułem/am się oszukany 
przez bank

Oferta mojego banku jest dobrze 
dostosowana do moich potrzeb

Bank informował mnie na bieżąco jeśli 
wystąpiła potrzeba dostarczenia 
dodatkowych wyjaśnień/dokumentów 
na etapie rozpatrzenia wniosku 
kredytowego 

Podczas zakładania konta, doradca 
zadał mi pytania dotyczące moich 
potrzeb związanych z korzystaniem 
z konta 
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Do opracowania poniższego raportu 
zostały wykorzystane analizy danych 
pozyskanych podczas dwóch badań 
rynkowych przeprowadzonych na 
zlecenie KPMG w Polsce przez 
zewnętrzne agencje badawcze. 
Podstawą do porównań oraz opracowania 
wniosków w przypadku obydwu 
raportów była autorska metodologia 
Sześciu FilarówTM Customer Experience 
stosowana przez KPMG na całym 
świecie.
Pierwsze z nich, które było podstawą 
do stworzenia raportu „[Cyfrowy] 
klient nasz pan. Jak marki na polskim 
rynku zarządzają doświadczeniami 
klientów”, zostało przeprowadzone 
w drugim kwartale 2018 roku metodą 
CAWI (ang. Computer-Assisted Web 
Interview) na próbie ponad 5000 
respondentów (reprezentatywnej grupie 
dla mieszkańców Polski w wieku powyżej 
16 roku życia). Badanie to miało na celu 
kompleksową analizę doświadczeń 
klientów w interakcji z markami. Ocenie 
respondentów podlegała satysfakcja 
kupujących z punktu widzenia jakości 
obsługi na wszystkich etapach podróży 
klienckiej (ang. customer journey) 
w możliwe wielu punktach styku 
na linii klient-marka. Opracowanie 
wniosków na bazie tego badania 
zostało oparte na próbie 192 firm, 
w tym również na 35 markach 
należących do sektora usług 
finansowych (19 marek 
bankowych), dla których 
zebrano liczbę wystarczającą 
do wnioskowania.

Informacje o badaniu
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Drugie badanie (również metodą 
CAWI) zostało przeprowadzone 
przez zewnętrzną firmę badawczą 
w maju 2019 r., na próbie ponad 1003 
respondentów. To badanie miało na celu 
pogłębienie wniosków z raportu KPMG 
„[Cyfrowy] Klient nasz pan”. Analizą 
objęto 20 marek z branży bankowej.
Celem tego dodatkowego badania było 
poznanie opinii polskich konsumentów 
nt. ich doświadczeń klienckich 

związanych z korzystaniem z wybranych 
produktów: konta osobistego, karty 
kredytowej oraz kredytu hipotecznego 
na wszystkich etapach podróży klienckiej 
w możliwie wielu punktach styku relacji 
klient-bank. Ocenie respondentów 
podlegała ich satysfakcja z punktu 
widzenia jakości obsługi na wszystkich 
etapach podróży klienckiej. Respondenci 
badania zostali zapytani o szereg 
doświadczeń z markami świadczącymi 

usługi bankowe, począwszy od opinii na 
temat przedstawienia oraz dopasowania 
oferty na etapie poszukiwania 
dostawcy usług, przez transparentność 
i łatwość procesu zawarcia umowy 
oraz oceny bieżącego korzystania 
z wybranych produktów, a skończywszy 
na skłonności do rekomendacji 
wybranego dostawcy na bazie zaufania 
do danej marki oraz odpowiedniemu 
dopasowaniu do potrzeb.
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Customer Strategy
Gdzie szukać obszarów wzrostu?

Wypracowanie i wdrożenie 
skutecznych strategii wzrostu 
poprzez wskazanie zyskownych 
rynków, atrakcyjnych segmentów 
klientów i nowych nisz 
produktowych, z wykorzystaniem 
potencjału najnowszych innowacji 
technologicznych.

Customer Experience
Jak efektywnie 
obsługiwać klientów?

Zrozumienie czego naprawdę 
doświadczają i oczekują klienci oraz 
wskazanie w jaki sposób budować 
lojalność, satysfakcję i wzrost firmy 
poprzez kreowanie właściwych 
doświadczeń klienta.

Omnichannel
Jak efektywnie zarządzać 
kanałami w dobie cyfryzacji?

Budowa spójnych i ciągłych 
doświadczeń klienckich przy 
wykorzystaniu wszystkich 
dostępnych obecnie kanałów 
kontaktu, w tym powstałych 
w wyniku rewolucji cyfrowej, 
bazując na wiodących praktykach 
i możliwościach nowoczesnych 
technologii.

Revenue Management 
Jak poprawić swoje marże?

Podniesienie efektywności 
zarządzania aktywnościami 
w kanałach sprzedaży, budżetami 
handlowymi i kreowanie optymalnych 
polityk handlowych przy pomocy 
dedykowanego zestawu narzędzi 
i procesów.

Data&Analytics  
Jakimi danymi i obserwacjami 
wspierać funkcje komercyjne?

Określenie zestawu informacji oraz 
narzędzi (analityka, raportowanie, 
modelowanie, predykcja), którymi 
należy dysponować, aby zrozumieć 
swoich klientów, podnieść 
efektywność organizacji oraz osiągnąć 
sukces rynkowy.

Sales Excellence
Jak zwiększyć efektywność 
organizacji sprzedażowej?

Budowa skutecznej, efektywnej 
i zmotywowanej organizacji 
sprzedażowej, w której centrum 
zawsze stoi klient i jego potrzeby.

CRM
Jak zwiększyć sprzedaż 
do obecnych klientów? 

Kształtowanie strategii CRM  
(marketing, sprzedaż, obsługa 
klienta) w celu zapewnienia możliwie 
najlepszej synchronizacji celów 
strategicznych i działań operacyjnych, 
przy wykorzystaniu systemów i narzędzi 
dopasowanych do potrzeb organizacji.

Nasze usługi
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Wybrane publikacje KPMG w Polsce 
i na świecie

[Cyfrowy] klient nasz pan. 
Jak marki na polskim 
rynku zarządzają 
doświadczeniami klientów

Are banks making the 
investments to win 
customers

Jak budować pozytywne 
doświadczenia klientów

Seeking customer 
centricity

Me, my life, 
my wallet

Disruptive 
influences

Stay within 
the guardrails

PSD2 i Open Banking. 
Rewolucja czy ewolucja?

Banking
on the future

An ethical compass 
for the banking
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