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R eakcje klientów i innych partne-
rów rynkowych są jedną z naj-
ważniejszych wskazówek dla

osób zarządzających bankiem. Klienci
oczekują zapewnienia im przyjaznej ob-
sługi. Nie wystarcza sam fakt zaoferowa-
nia usług. Trzeba, by bankowe produkty
finansowe charakteryzowały się dobrą
jakością. Klientów nie obchodzą proble-
my banku, takie jak np. luki w stanie za-
łogi czy danego zespołu, albo awarie sie-
ci komputerowych. 
W działaniach instytucji finansowych po-
dejmowane są próby budowania lojalno-
ści klientów, będącej przejawem – gdy
występuje - pełnej akceptacji ich oferty
usługowej. Banki próbują zyskać tę lojal-
ność, wpływając na doznania emocjonal-
ne i stan świadomości swoich klientów.
Konsument staje się lojalny wobec da-
nego banku, gdy oferowana usługa do-
starcza mu pozytywnych wrażeń
emocjonalnych. Na umocnienie lojal-
ności wpływają okazywane przez bank
dowody uznania i szacunku oraz kom-
petentna obsługa, i oczywiście wy-
chodzenie naprzeciw potrzebom i ocze-
kiwaniom klientów. Poziom lojalności
klientów określonego banku zmniejszy
się, gdy jakiś element zakłóci jego po-
zytywny wizerunek oraz postrzeganie
jego produktów.

Podstawą lojalności konsumentów usług
bankowych mogą być dwa rodzaje mo-
tywów: racjonalno-funkcjonalne oraz
emocjonalno-symboliczne. Pierwsze
z nich dotyczą lojalności, z uwzględnie-
niem funkcjonalności produktu banko-
wego, i wiążą się z analizą wszystkich
„za i przeciw” jego zakupowi. Drugi wy-
pływa z wartości, których konsumenci
poszukują w danym produkcie. Dla kon-
sumentów lojalnych bardzo istotny jest
aspekt emocjonalno-symboliczny, pod-
czas gdy dla nielojalnych ten czynnik jest
w niewielkim stopniu brany pod uwagę
przy zakupie usługi bankowej.
Nawet gdy wierność klientów jest sto-
sunkowo trwała, może ona zostać utra-
cona z powodu braku spełnienia ich
oczekiwań. Przy czym klienci oczekują
od banków określonych korzyści,
do których można zaliczyć:
● uprzejmość,
● punktualność, szybkość wykonywa-
nej usługi, brak kolejek,
● taniość usługi,
● konsekwencję w postępowaniu, rze-
telność,
● jakość, najlepszą, jaką tylko moż-
na nabyć za pieniądze,

● wybór,
● brak atmosfery podenerwowania, za-
mieszania, chaosu,
● poczucie bezpieczeństwa, ochrony,
● poufność,
● elastyczność, umiejętność przykroje-
nia usługi do indywidualnych potrzeb
nabywcy,
● markę usługodawcy.
Podejmując decyzje związane z zaku-
pem określonej usługi bankowej, poten-
cjalni klienci muszą kierować się często
innymi kryteriami niż sama jakość usłu-
gi, gdyż sama usługa nie istnieje od po-
czątku jako taka. Te pozostałe kryteria
wiążą się z opiniami, które uzyskali
od innych klientów.
Klienci mają tendencję do zauważania,
kiedy standard usług spadł poniżej ich
oczekiwań. W taki sam sposób dostrze-
gają podnoszenie tego standardu. Po-
stawy wśród klientów budowane przez
bank są bardzo czułe. Mogą zostać one
podważone przez jeden przypadek wią-
żący się z błędnie wykonaną usługą,
a to z kolei odbija się przejściem klien-
tów do konkurencyjnych instytucji fi-
nansowych.

Na ile bank posiada taktyczne, zaplano-
wane działania w stosunku do swoich
klientów z wyodrębnionych przez nie-
go segmentów rynku? Czy bank zna ce-
le, strategie działania, najważniejsze po-
trzeby swoich klientów? Na ile i w jaki
sposób bank integruje swoich klientów
ze swoją misją, celami działania i stra-
tegią marketingową, a także wysila się
przy sprzedaży swoich produktów. Ban-
ki powinny w większym stopniu rozu-
mieć zachowania swoich klientów, jak
również określać istotne elementy
w dziedzinie oferowanych przez siebie
usług.
Warto się też zastanowić, na ile bank
ugruntowuje swoją pozycję u klientów
i w otoczeniu jako organizacji dążącej
do jak najlepszego świadczenia usług 
– a przy tej okazji – na ile propozycje
zmian płynące od klientów są brane
pod uwagę w działaniu tego rodzaju 
instytucji.
Należy też rozważyć zagadnienie,
na ile kultura organizacyjna banku
wspiera przekonanie, że personel
świadczący usługi, z powodu bezpo-
średnich kontaktów z klientami, jest

Doskona∏y zwiàzek
Dzia∏ania banków w dziedzinie poprawy satysfakcji
klientów opierajà si´ na d∏ugofalowych programach, 
które nie zawsze charakteryzujà si´ skutecznoÊcià.
Dodatkowo poch∏aniajà du˝e nak∏ady finansowe. 
Wa˝ne jest wyodr´bnienie kluczowych klientów 
i kszta∏towanie z nimi wi´zi. 
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JAK BUDUJE SI¢ LOJALNOÂå?

Stan ÊwiadomoÊci Stan doznaƒ emocjonalnych

● Wywo∏anie pozytywnych uczuç, np. ● Zasób wiedzy
zainteresowanie, zadowolenie, radoÊç, ● Zdobyte doÊwiadczenia m.in.
sympatia, mi∏e wra˝enie estetyczne w efekcie dysonansu pozakupowego
● Mo˝liwoÊç doznawania i okazywanie ● Utwierdzenie stereotypów
szacunku, uznania
● Sprostanie wymogom uczciwoÊci, 
wiernoÊci, prawoÊci 

Przekonanie o s∏usznoÊci post´powania Pe∏ne zaufanie
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bardzo ważną częścią banku. Należy
przy tej okazji uzmysłowić sobie, że
środowisko, jakie tworzy bank dla swo-
ich pracowników, bezpośrednio odbi-
ja się na sposobie, w jaki traktują oni
klientów.
Warto też przemyśleć, na ile bank jest
w stanie wydać walkę wewnętrznej
biurokracji. Czy posiada komórkę zaj-
mującą się kontrolą realizacji progra-
mu umacniającego więzi z klientami?
Czy rozpoczął proces analizowania
swojego systemu dostarczania usług
lub systemu dystrybucji swoich pro-
duktów w celu zaspokojenia potrzeb
i aspiracji ważnych dla niego grup
klientów? 

Bank musi również odpowiedzieć sobie,
na ile zna potrzeby i pragnienia ważnych
z punktu widzenia jego działalności grup
klientów. Oprócz tego powinien określić
słabsze elementy oferowanych przez nie-
go usług. 
Następnie musi odpowiedzieć sobie
na pytanie, czy stosuje posiadaną przez
siebie wiedzę o klientach i rynku
do ulepszania procesów zarządzania
operacyjnego, a także do kształtowa-
nia i planowania oferowanych przez
siebie produktów bankowych. Me-
nedżerowie instytucji finansowej po-
winni przemyśleć, na ile wiedza
o klientach (wieku, wzorach zachowań
i konsumpcji) jest czynnikiem wpływa-

jącym na modyfikację oferowanych
usług. A także: na ile wiedza naukowa
z dziedziny psychologii, stylu życia
klientów decyduje o dokonywanych
modyfikacjach w oferowanych przez
bank usługach.

Należy też zanalizować komunikację
banku z jego klientami. Na ile uwzględ-
nia ona percepcję, wartości, zachowania
i zmiany psychiczne na obsługiwanym
przez niego rynku. Innym zagadnieniem
jest zakres i sposób zaangażowania klien-
tów banku w projektowanie jego usług,

dystrybucję i komunikację. Konieczne
wydaje się przeanalizowanie wieku
i kompetencji osób obsługujących klien-
tów banku, ponieważ młodszym pracow-
nikom trudniej jest dobrze obsługiwać
starsze wiekowo grupy klientów.
Osiągnięcie sukcesu przez banki zależy
od ich gotowości do:
● zmiany ich nastawienia i zasad współ-
działania z klientami, jak również inny-
mi partnerami rynkowymi,

● bycia gotowym dokonania zmian
w obecnie realizowanej działalności
marketingowej tak, aby dostosować ją
do wymagań poszczególnych segmen-
tów rynku,
● posiadania wiedzy z dziedziny psy-
chologii i zachowań konsumentów,
a także umiejętności wychwytywania
zmian w tych obszarach,
● szkolenia pracowników tak, aby lepiej
umieli dostosować się do potrzeb wy-
odrębnionych grup klientów.
Po przeprowadzeniu diagnozy związ-
ków z klientami przez bank kolejnym
krokiem, jaki powinien być podjęty, jest
wdrożenie programu kształtowania
więzi z klientami.

Bank jako firma spełnia określone ocze-
kiwania uczestników różnych rynków
i podmiotów zaangażowanych w jego
działalność. Wysuwają je klienci, perso-
nel, pośrednicy związani z jego działal-
nością, instytucje wpływowe (rząd i in-
stytucje kontroli oraz akcjonariusze),
dostawcy.

Klienci oczekują wysokiej jakości usług,
zaufania, umiarkowanych cen na usłu-
gi. Z kolei personel ma w stosunku
do niego potrzeby związane z odpo-
wiednim systemem nagród, motywo-
wania, możliwościami awansu, poczu-
cia stabilizacji i bezpieczeństwa.
Pośrednicy współpracujący z bankiem
oczekują od niego solidności, wywią-
zywania się z obowiązków, wydajności.
Oczywiście też premii za osiągnięte wy-
niki w sprzedaży jego usług. Akcjona-
riusze z kolei liczą na odpowiednio wy-

sokie dywidendy, wzrost
wartości banku, dobrą
opinię w otoczeniu. Insty-
tucje nadzorcze kontrolu-
ją bank pod względem
zdolności kredytowej,
przestrzegania prawa, so-
lidności procedur banko-
wych. Z kolei dostawcy,
zaopatrujący go np. w ma-

teriały biurowe, oczekują od niego part-
nerstwa, jasno sformułowanych po-
trzeb, terminowej zapłaty, dużych
zamówień.
W celu realizacji doskonalszych więzi
z klientami i partnerami biznesu postu-
lowanym rozwiązaniem jest posiadanie
przez bank odpowiedniego departamen-
tu odpowiedzialnego za podejmowanie
elastycznych działań w stosunku do je-
go klientów i partnerów rynkowych.

Magazyn

CZEGO OCZEKUJÑ OD BANKU?

Klienci:
● wysoka jakoÊç us∏ug
● zaufanie
● umiarkowane ceny

Dostawcy:
● jasno okreÊlone potrzeby
● partnerstwo
● du˝e zamówienia
● terminowa zap∏ata

Personel:
● dowody uznania
● system nagród
● bezpieczeƒstwo
● mo˝liwoÊç awansu

PoÊrednicy finansowi:
● solidnoÊç
● wywiàzywanie si´ 
z obowiàzków, wydajnoÊç
● dowody uznania
● wzajemnoÊç

Pracownicy 
(potencjalni):
● miejsca pracy
● pierwsze wra˝enie
● uprzejme traktowanie

BANK

Instytucje wp∏ywowe
1. Akcjonariusze: 2. Rzàd i instytucje kontroli:
● zyski ● ocena zdolnoÊci kredytowej
● wzrost ● przestrzeganie prawa 
● przestrzeganie prawa i zastosowanie si´ do zarzàdzeƒ
● dobra opinia w otoczeniu ● solidnoÊç

Na ile bank posiada taktyczne, 
zaplanowane dzia∏ania w stosunku 
do swoich klientów z wyodr´bnionych 
przez niego segmentów rynku? 
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Jak budowaç wi´ê?

Ka˝dy czegoÊ chce

W celu poprawy komunikacji

Znaç swoich klientów
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Pierwszoplanowymi zadaniami banku -
w celu wzmocnienia i poprawy związ-
ków z klientami, jak również partnera-
mi obecnymi w jego działalności, są:
● określenie obecnych problemów
w związkach z klientami i partnerami
rynkowymi,
● określenie zasięgu wewnętrznej moż-
liwości rozwiązania problemów,
● rozłożenie problemów na małe czę-
ści, nad którymi z osobna można się za-
stanowić,
● określenie zasięgu analiz zasobów
i problemów, jak również doskonalenia
standardów obsługi,
● uznanie aktywnego przywództwa,
wynagradzającego wysiłki związane
z doskonaleniem obsługi klientów
i związków banku z innymi stronami je-
go biznesu,
● zaangażowanie klientów banku i po-
zostałych jego partnerów biznesu
w usprawnianie jego działalności,
● monitorowanie postępów i koncentro-
wanie się na działaniach proponowa-
nych przez klientów i partnerów rynko-
wych banku.
Zadowolony pracownik to usatysfakcjo-
nowany klient.
Typowym zjawiskiem występujących
w dobrze funkcjonujących instytucjach
jest to, że wysoki poziom satysfakcji
klientów silnie powiązany jest z satysfak-
cją jego pracowników z wykonywanej
pracy. Kultura organizacyjna, pracowni-
cy, zintegrowany system komunikacji,
planowanie marketingowe, jak również
plan wprowadzania zmian,
są głównymi składnikami
działań prowadzących
do powiększania satysfakcji
klientów i pozostałych part-
nerów rynkowych banków.
Obok przedstawionych wy-
żej wytycznych, związanych
z doskonaleniem więzi ban-
ku z jego partnerami rynkowym, waż-
nym elementem tego rodzaju działań jest
zidentyfikowanie stopnia dopasowania
usług do potrzeb klientów i zogniskowa-
nie banku na potrzebach i żądaniach do-
celowych grup klientów. Dodatkowo
zwiększenie aktywności w dziedzinie
szkoleń, zewnętrznej i wewnętrznej ko-
munikacji, działań wspomagających,
wprowadzania przyjętych wcześniej roz-
wiązań, zwiększa szansę uzyskania suk-
cesu na rynku przez daną instytucję fi-
nansową.

Wprowadzanie zaproponowanych dzia-
łań związanych z umacnianiem więzi
z klientami banku przyczynia się do wy-

odrębnienia dopasowanych do ich potrzeb
usług. Pozwala zrozumieć i kierować cał-
kowicie zintegrowanymi więziami z kon-
sumentami, pracownikami i innymi klu-
czowymi partnerami. Także pozostałe
departamenty banku mogą wprowadzać
rozwiązania zapożyczone oddepartamen-
tu ds. związków z klientami i partnerami
rynkowymi. 
Często w działaniach instytucji finanso-
wych nie widać dostatecznych działań
odnośnie do zwiększania poziomu sa-
tysfakcji klientów. A szkoda, bo korzy-
ścią jest uzyskanie przewagi konkuren-
cyjnej. Dodatkowo dzięki tego rodzaju
działaniom zyskuje marka banku, o któ-
rej informacje dostarczają potencjalnym
jego klientom jego partnerzy rynkowi.
Proponowane rozwiązanie przynosi ko-
rzyści, o ile jest prowadzone systema-
tycznie. Aby jednak odnieść sukces
w budowaniu więzi z klientami i part-
nerami rynkowymi, muszą być zaanga-
żowane wszystkie komórki banku
sprawnie pełniące swe funkcje. 

Jednym z uwidaczniających się trendów
w państwach rozwiniętych gospodarczo
jest starzenie się społeczeństw. Banki, jak
również inne instytucje finansowe, zaczy-
nają w aktywny sposób podchodzić
do oferowania swoich usług tzw. klientom
dojrzałym, czyli mający powyżej 50 lat.
Stanowią oni stosunkowo dużą grupę lu-
dzi w Stanach Zjednoczonych. Grupa ta

stanowi tam obecnie 35 proc. dorosłej po-
pulacji (65 mln osób). Do 2010 r. ma li-
czyć 97 mln osób. Szacuje się, że Amery-
kanie należący do tego segmentu rynku
posiadają bogactwo w wysokości 7 bilio-
nów dolarów. Należy do nich 80 proc. ulo-
kowanych pieniędzy w bankach i innych
instytucjach finansowych. Nabywają 48
proc. luksusowych samochodów, a także
80 proc. drogich wycieczek. Przyglądając
się przedstawionym wyżej danym charak-
teryzującym tzw. dojrzałych klientów,
można stwierdzić, że są oni ważną grupą
klientów dla działających w Ameryce ban-
ków, wymagającą przyjęcia od nich więk-
szego zaangażowania w budowanie
z nimi trwałych więzi. Działania te dosto-
sowywane są do zmian w ludzkim zacho-
waniu i zmiennych psychologicznych.

Wraz z wiekiem bowiem ludzie mają
większą zdolność do samoakceptacji.
Wzrasta w nich spontaniczność, kreatyw-
ność i mądrość, a także chęć robienia cze-
goś dla innych. Ulega zmianie system
wartości. Rozumiejąc te zmiany, banki za-
czynają oferować dostosowane do tej gru-
py klientów usługi finansowe, uwzględ-
niając zasady wiążące się z:
● zwracaniem przez nie uwagi na wzor-
ce zachowań starszych klientów,
● projektowaniem usług i promowa-
niem ich, aby pozwalać konsumentom
określić ich atrybuty użyteczne dla nich,
jak również potwierdzić wyobrażenia
klientów o ich potrzebach,
● projektowaniem usług bankowych,
aby zaspokajały klientów pod wzglę-
dem funkcjonalnym, społecznie ich
wzmacniały, a także odzwierciedlały ich
doświadczenia i oczekiwania,
● oferowaniem, promowaniem usług ja-
ko nośnika pozytywnych doświadczeń
związanych z ich nabywaniem,
● podawaniem klientom rzetelnych in-
formacji o ich banku,
● traktowaniem klientów dojrzałych jako
ludzi pełnych energii, indywidualności, 
● projektowaniem usług tak, aby stano-
wiły one nagrodę dla ich konsumentów,
● projektowaniem usług i promowa-
niem ich w taki sposób, aby trafiały
do określonych, „wiekowych” grup
klientów, 
● podkreślaniem wyobrażeń związa-
nych z określonymi usługami odwołu-
jącymi się do tradycyjnych wartości, ta-
kich jak rodzina, dom, tradycje małego
miasta.
Amerykańskie banki w coraz większym
stopniu stosują się do zaprezentowanych
wyżej zaleceń, modyfikując w odpowied-
ni sposób swoją działalność marketingo-
wą. Przyczynia się to osiągania przez nie
coraz większych zysków z segmentu
„dojrzałych klientów”. Być może tego ro-
dzaju podejście stanie się również wi-
doczne w działalności polskich banków.
Na razie jednak wolą one w swoich dzia-
łaniach skupiać się na rozwoju działal-
ności internetowej i rozwoju sieci placó-
wek. W swojej ofercie produktowej
nastawione są one bardziej na klientów
młodych i w średnim wieku o ponad-
przeciętnych dochodach. Z pewnością
jednak starzenie się polskiego społeczeń-
stwa wymusi na polskich bankach więk-
sze zainteresowanie ludźmi w starszym
wieku jako pełnoprawnymi klientami,
którym można zaoferować produkty fi-
nansowe dostosowane do ich potrzeb.

Autor jest doktorem, wyk∏adowcà w Wy˝szej

Szkole Biznesu i Informatyki im J. Tyszkiewicza

w Bielsku Bia∏ej

PoÊrednicy wspó∏pracujàcy z bankiem 
oczekujà od niego solidnoÊci, wywiàzywania
si´ z obowiàzków, wydajnoÊci.
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Atrakcyjni staruszkowie

Integracja z klientem


