
I nternet jest obecnie najszybciej rozwijającym się me-
dium. Korzysta z niego już blisko 30% Polaków. Przede
wszystkim poszukujemy tam informacji, ale coraz czę-

ściej zawieramy również transakcje. Sektor finansowy także
korzysta z możliwości, jakie daje globalna sieć. Banki pro-
wadzą już ponad 5 mln internetowych rachunków. W sa-
mym 2005 roku otwarto ich prawie 2 mln. Czy podobny
boom czeka nas w przypadku kredytów hipotecznych?

Potencjał internetu jako kanału sprzedaży jest już w zasa-
dzie niepodważalny. Na koniec 2005 roku liczba osób po-
wyżej 15 roku życia, które z sieci korzystają, przekroczyła 8,3
mln.1 W najatrakcyjniejszych z punktu widzenia oferujących
kredyty hipoteczne grupach wiekowych penetracja internetu
wynosi 28,9% (20-29 lat) i 14,2% (30-39 lat).2 Międzynaro-
dowa Unia Telekomunikacyjna prognozuje, że w 2010 bę-
dzie już z niego korzystać 50% Polaków.3 Jednocześnie trend
wzrostowy ma nie tylko charakter ilościowy, ale i jakościowy.
Przeciętny internauta spędza w sieci coraz więcej czasu i od-
wiedza coraz większą liczbę stron. Sprzyja temu przede
wszystkim rosnąca powszechność łączy szerokopasmowych. 

Rośnie także staż internautów i nabywane przez nich do-
świadczenie. Korzystają oni z coraz bardziej zaawansowa-
nych możliwości. Poza przeglądaniem zawartości stron
www, czy korzystaniem z narzędzi do komunikacji, zawie-
rają coraz więcej transakcji on-line. Zakupów w sieci doko-
nuje już 42,6% internautów4, a wartość obrotów e-handlu
w Polsce szacuje się w 2005 roku na 3,1 mld zł5.

Zachodzące przeobrażenia nie omijają także sektora
bankowego. Obecnie funkcjonuje już ponad 5 mln interne-
towych rachunków bankowych. W 2005 roku otwarto ich
blisko 2 mln. Jednocześnie coraz częściej w sieci sięgamy
także po inne produkty finansowe – fundusze inwestycyjne,
ubezpieczenia czy kredyty. 

Nie ma w tym nic dziwnego. Zarówno dla instytucji finan-
sowych, jak i dla ich klientów, internet niesie szereg korzyści.
Klienci cenią przede wszystkim wygodę, dostępność przez
24 godziny na dobę i szybkość, z jaką mogą gromadzić po-
żądane informacje. Nierzadko, korzystając z kanału interne-
towego, mogą także liczyć na atrakcyjniejsze warunki ceno-
we. Wynikają one z niższych kosztów obsługi klienta po stro-
nie banku, gdy odbywa się ona poprzez kanał internetowy.
Premia kosztowa jest następnie przerzucana na odbiorcę. 

Jednakże oszczędność kosztów to niejedyna korzyść, ja-
ką internet przyniósł bankom. Dla niewielkich lub regional-
nych podmiotów otwiera on szanse ogólnokrajowej ekspan-
sji. Nic więc dziwnego, że tak aktywne w sieci są podmioty
niedysponujące rozległą siecią placówek, np. GE Money
Bank, Multibank czy przede wszystkim banki wirtualne. Jesz-

cze wyraźniej widać to na bardziej dojrzałym rynku amery-
kańskim, gdzie np. zlokalizowany w Kalifornii bank Nation-
Point, którego strategia opiera się na oferowaniu kredytów hi-
potecznych przez internet, 45% swojej sprzedaży realizuje
na wschodnim wybrzeżu USA, gdzie nie ma placówek7. 

Czy jednak równie chętne, jak otwieramy internetowe ra-
chunki bankowe, będziemy korzystać z kredytów hipotecz-
nych przez internet? Specyfika tych produktów sprawia, że
nie jest to tak jednoznaczne. 

Przede wszystkim kredyty hipoteczne cechuje wysoki po-
ziom skomplikowania. Niesie to za sobą konieczność indy-
widualnego dostosowania parametrów kredytu do potrzeb
i możliwości klienta, dostarczenia szeregu dokumentów
i wypełnienia kilku wniosków. Ponadto zakup nieruchomości
jest często największą transakcją, jaką zawieramy w życiu,
wiążącą nas z bankiem nawet na kilkadziesiąt lat. Sprawia
to, że klient czuje potrzebę bezpośredniego kontaktu z pro-
fesjonalistą, choćby po to, aby uzyskać dodatkową pew-
ność o słuszności dokonanego wyboru. 

Czynniki te powodują, że rola internetu w sprzedaży pro-
duktów kredytowych ogranicza się obecnie najczęściej tylko
do zainicjowania procesu udzielania kredytu przez klienta, któ-
ry na stronach internetowych banku lub pośrednika wypełnia
wniosek o kontakt z doradcą kredytowym (ang. call-back).
Wniosek ten zawiera przede wszystkim dane kontaktowe

Kredyt hipoteczny 
przez internet?

FILIP ˚OK

Filip Żok
– kierownik marketingu 

Bankier.pl SA, absolwent Finansów 
i Bankowości SGH w Warszawie,

specjalizujący się w sprzedaży 
produktów finansowych 

przez internet 

■ RYNEK FIANSOWANIA NIERUCHOMOÂCI ■ Instytucje na rynku finansowania nieruchomoÊci

66 |     Finansowanie NieruchomoÊci     |     czerwiec 2006 (7)

0

2

4

6

8

10

2005 r.2004 r.2003 r.2002 r.2001 r.2000 r.

Liczba internautów powyżej 15. roku życia w Polsce.

èród∏o: Net Track, SMG/KRC.



czerwiec 2006 (7)     |     Finansowanie NieruchomoÊci     |     67

klienta, często preferowany czas i formę kontaktu, a czasami
również określa wstępne jego potrzeby i możliwości finanso-
we. Dalsza obsługa odbywa się w sposób tradycyjny.

Strony internetowe banku pełnią więc w tym przypadku
przede wszystkim funkcję informacyjną. Jest ona bardzo ważna,
bowiem, jak wskazują badania Jupiter Research z rynku amery-
kańskiego, 25% klientów poszukujących informacji o kredycie
hipotecznym w internecie w pierwszej kolejności odwiedza
stronę internetową swojego podstawowego banku.8 Warto
więc zadbać o to, aby oferta była na stronie odpowiednio wy-
eksponowana. 

Oprócz zamieszczenia oferty kredytów hipotecznych, co
w zasadzie jest już standardem realizowanym praktycznie
przez każdy bank, na witrynach pojawiają się także aplika-
cje internetowe pozwalające na zbadanie zdolności kredyto-
wej w danym banku oraz przeprowadzenie symulacji warto-
ści spłacanych przez klienta rat. Te, bez wątpienia cenne dla
klientów informacje, ograniczają jednocześnie liczbę zgło-
szeń od osób, które nie spełniają warunków stawianych
przez bank lub dla których oferta banku byłaby nieatrakcyjna.

Jak pokazują dane z tabeli 2, wspomniane możliwości są
dość powszechnie wykorzystywane przez polskie banki. Warto
zwrócić uwagę na wniosek call-back, który ma istotną przewa-
gę wobec zamieszenia na stronie www wyłącznie numeru tele-
fonu czy adresów placówek. Po pierwsze, duża część „wejść”
na strony internetowe odbywa się w godzinach wieczornych
i w weekendy, czyli poza zwyczajowym czasem pracy infolinii
i placówek. Wymagania i nawyki internautów sprawiają, że je-
śli nie mogą oni skorzystać z pożądanej usługi natychmiast, z du-
żym prawdopodobieństwem nie zrobią tego wcale. Po drugie,
przesłanie przez potencjalnego klienta swoich danych osobo-
wych, czemu towarzyszy często wyrażenie zgody na ich prze-
twarzanie do celów marketingowych, pozwala bankom na bu-
dowanie cennej bazy danych potencjalnych klientów.

Banki nie podają do publicznej wiadomości informacji, ja-
ki odsetek udzielanych przez nie kredytów hipotecznych
jest inicjowany w internecie. Istnieje więc trudność w osza-
cowaniu, jakie jest obecne znaczenie tego medium w ich
sprzedaży. Z pomocą przychodzą różnego typu badania
ankietowe. Według jednego z nich, przeprowadzonego
wśród przedstawicieli departamentów sprzedaży polskich
instytucji finansowych, znaczenie internetu w sprzedaży kre-
dytów hipotecznych w skali 1-5 oceniono na 2,7 (gdzie: 1
– nie ma znaczenia, 2 – małe znaczenie, 3 – umiarkowa-
ne znaczenie, 4 – duże znaczenie, 5 – bardzo duże zna-
czenie). Wyższą ocenę uzyskały jedynie produkty depozy-
towe (3,2) oraz fundusze inwestycyjne (2,8)10. 

Inne badanie, przeprowadzone przez firmę Gemius na re-
prezentatywnej próbie polskich internautów w październi-
ku 2004 r. wskazywało, że pośród osób znających co naj-
mniej jedną usługę finansową dostępną w internecie, 4% za-
mierza w ciągu pół roku ubiegać się o kredyt hipoteczny, apli-
kując przez internet11. To dużo, choć nie wiemy oczywiście,
w jakim stopniu deklarowane zamiary zostały zrealizowane.

Większa ilość danych dostępna jest na temat rynku ame-
rykańskiego, gdzie internetowy rynek kredytów hipotecz-
nych jest znacznie bardziej zaawansowany. Według Forre-

ster Research odsetek osób zamierzających skorzystać
z kredytu hipotecznego, które poszukują ofert w internecie
wynosił w 2004 r. 39%. Z kolei ogólnokrajowe badanie
zrealizowane przez California Associations of Realtors po-
kazało, że udział osób deklarujących, iż internet był dla
nich pomocnym narzędziem przy zakupie mieszkania wy-
nosi 62% (2005 r.) i cały czas rośnie (56% w 2004 r.).12

Poszukiwanie informacji o ofertach w internecie, oczywi-
ście, nie zawsze kończy się wysłaniem aplikacji i zainicjo-
waniem procesu sprzedaży właśnie tą drogą. Według ra-
portu TowerGroup odsetek kredytów hipotecznych, w przy-
padku których proces sprzedaży w całości lub części został
przeprowadzony w sieci, wynosił w 2001 r. 3,5%, by
w 2004 r. wzrosnąć do 7,3%. W 2007 roku ten sposób ko-
rzystania z oferty banków ma już stanowić 10,6%13.

W odróżnieniu od Polski, w USA istnieje także wiele firm,
które praktycznie cały proces sprzedaży produktów hipotecz-
nych prowadzą w internecie. Przykładem może być E-LOAN,
który od momentu powstania w 1997 roku udzielił już kredy-
tów o łącznej wartości 27 mld $.14 Ze względu na opisane
wcześniej bariery związane ze specyfiką produktów hipo-
tecznych, kluczem do sukcesu takich firm jest zaawansowa-
na technologia, maksymalne uproszczenie procedur i dosko-
nała obsługa klienta, który ma do dyspozycji konsultantów fir-
my przez telefon lub czat przez 24 godziny na dobę. Jak po-
daje serwis Lendingtree.com, udział rynkowy firm operują-
cych wyłącznie w internecie w całkowitym rynku kredytów hi-
potecznych w USA wynosi obecnie ok. 2%.15

Jednocześnie na rynku amerykańskim pojawiają się cie-
kawe rozwiązania, które wspierają sprzedaż internetową

Tabela 1. Najczęściej odwiedzane strony 
internetowe polskich banków.

Lp. Strona internetowa Liczba użytkowników 
miesięcznie w tys. 

1. www.pkobp.pl 1 016 
2. www.bph.pl 905 
3. www.inteligo.pl 608 
4. www.mbank.pl 569 
5. www.ing.pl 455 
6. www.lukasbank.pl 428 
7. www.bgz.pl 415 

èród∏o: Megapanel PBI/Gemius, XII 2005.

Tabela 2. Funkcjonalność stron www największych 
kredytodawców w Polsce9.

Bank Informacja Badanie zdolności Symulacja Wniosek
o ofercie kredytowej spłaty kredytu call-back

PKO BP x x x x
Pekao SA x 
Bank BPH x x x
GE Money Bank x x x x
Multibank x x x x
BZ WBK x x x
Bank Millennium x x x x
Santander 
Consumer x x x x
BOŚ x
Kredyt Bank x x x

èród∏o: opracowanie w∏asne.



i zmniejszają bariery związane ze skomplikowaniem pro-
duktów finansowych. Jednym z nich jest czat. Możemy wy-
różnić kilka jego rodzajów:
■ czat na żądanie (dostępny w każdym momencie wypeł-

niania aplikacji lub tylko w określonych miejscach, w któ-
rych wcześniej zidentyfikowano problemy, na jakie na-
potykają klienci)

■ zaproszenie do czatu (umożliwienie skorzystania z opcji
czatu tylko klientom, których system zakwalifikował jako
osoby o wysokiej wartości dla banku)

■ tzw. co-browse (przedstawiciel banku widzi aplikację wy-
pełnianą przez klienta i może wypełniać ją symultanicz-
nie wspólnie z nim).
Obsługa czatu jest stosunkowo kosztowna, stąd jego

przedstawione rodzaje cechuje często celowe ogranicze-
nie klientom dostępu do tej funkcjonalności. Należy prze-
cież pamiętać, że jedną z kluczowych zalet internetu są niż-
sze koszty obsługi, wynikające m.in. z faktu, że wiele czyn-
ności klient wykonuje samodzielnie. Niemniej przy odpo-
wiednio dużej skali działania i rozsądnym wykorzystaniu,
czat może stanowić ważne narzędzie wspierające sprze-
daż skomplikowanych produktów finansowych on-line.

Świadczy o tym choćby przykład amerykańskiej firmy Wa-
chovia Mortgage Corporation, działającej w modelu dystrybu-
cji multikanałowej. Po wprowadzeniu czatu, liczba aplikacji tra-
fiających do banku drogą internetową istotnie wzrosła. Klienci,
którzy skorzystali z czatu, czterokrotnie częściej finalizowali
transakcję w porównaniu z osobami, które nie korzystały z tej

funkcji. Opcję czatu umieszczono w tym przypadku w strate-
gicznych miejscach na stronie (wytypowanych na podstawie
badań fokusowych), wprowadzono też funkcję co-browse. Do-
datkowym udogodnieniem jest możliwość wysłania do banku
niedokończonej aplikacji, która zostaje zapisana w bazie da-
nych, a w momencie wizyty tego klienta w oddziale, nie jest on
już zmuszony po raz drugi podawać wprowadzonych wcze-
śniej na stronach internetowych danych. Wartościowy udział
kredytów hipotecznych on-line w sprzedaży Wachovia Mort-
gage wzrósł od stycznia 2005 r., kiedy wprowadzono funkcję
czatu, do września 2005 r. z 6,4% do 12,9%.16

Rozwój internetu dał także możliwość tworzenia sieci ko-
operujących ze sobą partnerów. Pojawia się coraz więcej

podmiotów, wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dla instytu-
cji finansowych potencjalnych klientów (ang. leads aggrega-
tors), które w jednym miejscu gromadzą dużą ilość ofert do-
stępnych na rynku i jednocześnie udostępniają klientom na-
rzędzia umożliwiające ich porównanie i wybór najkorzystniej-
szej z nich. W ten sposób tworzą niewątpliwie wartość doda-
ną dla klienta, który jest w stanie znacznie szybciej dotrzeć do
informacji niż przeglądając kolejno strony banków. Jest to
szczególnie cenne na bardzo rozproszonych rynkach, jak np.
amerykański, gdzie w ofercie najpoważniejszych tego typu
pośredników jest nawet kilka tysięcy ofert kredytowych. Naj-
więksi amerykańscy pośrednicy internetowi, generujący le-
ady, jak Lendingtree, Bankrate czy LowerMyBills, odnotowują
roczne przychody rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów.

Także w Polsce istnieje szereg podmiotów gromadzących
oferty wielu instytucji finansowych w jednym miejscu i ułatwiają-
cych ich porównanie. W takim modelu działają między innymi
największe internetowe serwisy finansowe, jak Bankier. pl i Mo-
ney. pl, a także pasaże finansowe największych portali hory-
zontalnych, jak Onet, Wirtualna Polska i Interia. Każdy z tych
serwisów, oprócz prezentowania oferty produktów finanso-
wych, prowadzi także bezpłatny serwis informacyjny. Pozwala
to uzyskać dużą liczbę wizyt w serwisie internetowym, które
można wykorzystać do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży
produktów finansowych. Oferując produkty użytkownikom ko-
rzystającym z części informacyjnej serwisu, taniej pozyskują one
klientów dla części transakcyjnej. Dostępność ofert poszczegól-
nych banków na platformach internetowych pośredników obra-
zuje tabela 3. Z pierwszej dziesiątki największych kredytodaw-
ców w 2005 r. z tej formy wsparcia sprzedaży nie korzystają
jeszcze Pekao S.A., Kredyt Bank i BOŚ.

Portal Money. pl oszacował, że wartość kredytów hipo-
tecznych uruchomionych przez pośredników internetowych
w 2005 r. wyniosła 600 mln zł, co stanowiło 2,5% udział
w całym rynku wartym 24 mld zł17.

Podczas, gdy na rynku amerykańskim najbardziej po-
wszechnym modelem rozliczania pośredników interneto-
wych z bankiem jest opłata za tzw. lead, czyli skierowanie
do banku zainteresowanego ofertą klienta, w Polsce po-
wszechnych jest co najmniej kilka modeli rozliczania:
■ stała opłata abonamentowa (tzw. placement)
■ wynagrodzenie zależne od liczby osób odwiedzających

strony z ofertą (pay per unique visitor)
■ wynagrodzenie za lead
■ wynagrodzenie za zamkniętą sprzedaż.

Obecnie najbardziej popularnym modelem jest połą-
czenie opłaty abonamentowej z prowizją za zamkniętą
sprzedaż, przy czym tendencją na rynku jest stopniowe
przechodzenie w kierunku przyjętego również na rynkach
zachodnich wynagrodzenia za lead.

Dla pośredników internetowych kluczowym źródłem po-
zyskiwania użytkowników są wyszukiwarki internetowe, za-
równo linki w organicznych wynikach wyszukiwania, jak
i płatne linki reklamowe. Według badania Jupiter Research
z VIII 2005 r., 60% osób poszukujących informacji i ofert
kredytów hipotecznych rozpoczyna poszukiwania właśnie
od wyszukiwarek18. Czołowi amerykańscy oferenci kredy-
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Tabela 3. Dostępność oferty kredytu hipotecznego 
u pośredników internetowych.

Bank Bankier.pl Money.pl Onet.pl WP.pl Interia.pl

Bank BPH x x x x x
Bank Millennium x x x x x
BZ WBK x x x x
Deutsche Bank PBC x x
DomBank x x x x
Fortis Bank x x
GE Money Bank x x x x x
mBank x x x x x
Multibank x x x x
PKO BP x x x x x
Raiffeisen Bank x x x
Santander Consumer Bank x x x x

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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tów hipotecznych on-line, tacy jak np. E-LOAN, przeznacza-
ją na tę formę promocji ponad 1 mln $ miesięcznie19. 

W Polsce rynek reklamy w wyszukiwarkach jest jeszcze
w fazie rozwoju, choć już teraz tworzy się coraz silniejsza
rywalizacja o jak najlepszą pozycję przy najważniej-
szych słowach kluczowych. Nic dziwnego, skoro z wyszu-
kiwarki Google korzysta w Polsce każdego miesiąca po-
nad 80% internautów, a o słowo „kredyt” w ciągu miesią-
ca pyta ponad 100 tys. osób.20

Cechą charakterystyczną, zarówno na rynku amerykańskim,
jak i polskim, jest zdecydowanie silniejsza pozycja w wyszuki-
warkach podmiotów internetowych, w szczególności pośred-
ników i uczestników różnego typu programów partnerskich,
w stosunku do czołowych tradycyjnych instytucji finansowych.
W analizie MarketScan, badającej pozycję poszczególnych
stron internetowych z USA pod względem słów związanych
z kredytami hipotecznymi, w pierwszej dwudziestce znalazły
się jedynie dwie firmy działające poza internetem – Bank of
America i Countrywide Financial Corporation.21 Podobnie jest
w Polsce. Na hasło „kredyty mieszkaniowe” w wyszukiwarce
Google na pierwszej stronie organicznych wyników wyszuki-
wania nie znajdziemy ani jednej instytucji finansowej. Niektóre
z banków pojawiają się co prawda w płatnych wynikach wy-
szukiwania, jednakże na bardzo odległych pozycjach na li-
ście. Przyczyną jest przede wszystkich znacznie większy know-
-how w zakresie marketingu wyszukiwarkowego (ang. search
enige marketing) po stronie podmiotów internetowych.

Łańcuch pośredników nie musi być jednopoziomowy. Coraz
powszechniej mamy w internecie do czynienia z pośrednikami,
którzy nie współpracują bezpośrednio z żadną instytucją finan-
sową, a jedynie uczestniczą w jednym z programów partner-
skich oferowanych przez portale finansowe (np. money2mo-
ney, System Partneski Bankier. pl), osiągając w ten sposób przy-
chody ze sprzedaży produktów finansowych przez sieć. Partne-
rów zrzeszonych w programach partnerskich można podzielić

na dwie główne grupy. Jedna z nich bazuje na nakłanianiu
osób ze swojego otoczenia, np. rodziny i znajomych, do korzy-
stania z usług finansowych za ich pośrednictwem. Drugą grupę
stanowią webmasterzy, posiadający własne strony internetowe,
często dysponujący wiedzą z zakresu pozycjonowania stron
w wyszukiwarkach, którzy pozyskują anonimowych klientów
za pośrednictwem sieci. W przypadku kredytów hipotecznych
prowizje sięgają nawet 0,5%, co skutecznym partnerom po-
zwala na osiąganie znaczących dochodów. W Systemie Part-
nerskim Bankier. pl jest obecnie zarejestrowanych po-
nad 10 000 partnerów22. Własny program partnerski dla osób
indywidualnych uruchomił także w ubiegłym roku mBank.23

Podejmując się prognozy dotyczącej rozwoju rynku kredy-
tów hipotecznych on-line w Polsce, warto przywołać wyniki cy-
towanego wcześniej badania ankietowego na przedstawicie-
lach instytucji finansowych. W ich ocenie znaczenie internetu
w sprzedaży kredytów hipotecznych w perspektywie 3 lat,
w skali 1 – 5, uzyskało 3,2 pkt. (gdzie: 1 – zmaleje, 2 – nie
zmieni się, 3 – nieznacznie wzrośnie, 4 – istotnie wzrośnie, 5
– będzie podstawowym kanałem sprzedaży). Jednocześnie
pytanie dotyczące wpływu konkretnych czynników na rozwój
sprzedaży kredytów hipotecznych on-line wskazało, że naj-
ważniejszym pozytywnym bodźcem będą działania pośredni-
ków, natomiast negatywnym – możliwość zindywidualizowa-
nej obsługi klienta24.

Obserwując zmiany zachodzące na rynkach zachodnich,
można w spodziewać się w Polsce:
■ szybko rosnącego znaczenia internetu jako źródła infor-

macji o ofertach kredytowych
■ wzrastającej roli pośredników internetowych w genero-

waniu leadów kredytowych dla banków
■ dominacji wniosku call-back jako sposobu inicjowania

procesu sprzedaży produktów hipotecznych w internecie
■ pojawienia się pierwszych, pionierskich inicjatyw w zakresie

pełnej oferty produktów hipotecznych drogą internetową. ■
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