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Cooperate Sales Manager (CSM):

■ Segmentacja klientów 

■ Kampanie reklamowe

■ Repozytorium

■ Terminarze

■ Centralny rejestr klientów

■ Automatyzacja obsługi korespondencji 

Korzyści dla Banku:

■ Obniżenie kosztów

■ Wzrost dochodów

■ Podwyższenie poziomu satysfakcji klienta

■ Wzrost konkurencyjności oferty

■ Obniżenie ryzyka operacyjnego w kategorii: 

   klienci, produkty, działalność biznesowa

Asseco Poland SA
Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
tel.: +48 17 87 55 400, fax: +48 17 87 55 406
info@asseco.pl  www.asseco.pl

Cooperate Sales Manager (CSM)
Zarządzanie wiedzą o Kliencie
CSM pomoże znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań:

■  czy obowiązuje w Twoim banku zasada Pareto?

■  kto jest w gronie 20%?

■  klient ważny to ….?

Dostosujesz swoją ofertę do potrzeb i możliwości Klienta

Oprogramowanie

dla wymagających
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Co ciekawe, w skali globalnej działalność pożyczkowa staje się dla banków 
mniej istotna. Usługi płatnicze wraz z produktami internetowymi dostarczają 
już nawet połowę ich przychodów. Zdaniem ekspertów nieuchronne zbliżanie 
się Polski do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) może nakręcać na 
tym polu spiralę silnej konkurencji, także ze strony instytucji parabankowych. 
Banki, które nie podołają fi nansowo i technologicznie wdrożeniu europejskich 
standardów będą zmuszone korzystać z outsourcingu usług płatniczych.

SEPA to możliwość dokonywania każdej płatności z jednego rachunku, 
z wykorzystaniem jednolitych instrumentów i formatów. Wszystkie przelewy 
w euro są traktowane jak płatności krajowe, dzięki czemu obniżają się kosz-
ty transakcji transgranicznych. Paneuropejski rynek płatności jest niezwykle 
atrakcyjny z uwagi na jego stabilną dochodowość. W ostatnich 5 latach rynek 
ten wzrastał w tempie 7 proc. rocznie, najszybciej w segmencie e-przelewów 
i kart płatniczych. Istotną część płatności bezgotówkowych w Europie zajmują 
operacje czekowe, w Polsce praktycznie już nieobecne. Nadal mało popularne 
są u nas usługi direct debit (polecenia zapłaty) dominujące na rynkach rozwi-
niętych. Przelewy obejmują około ¾ transakcji bezgotówkowych, pozostała 
¼ rynku to operacje kartowe. 

W krajowym systemie przeprowadzamy rocznie „tylko” około 1,5 mld 
płatności elektronicznych. Otwarcie rynku europejskiego oznacza więc dla 
polskich banków możliwość obsługi tych transakcji w nieporównanie większej 
skali. Obecnie wpływy sektora bankowego z tytułu opłat netto za płatności 
wynoszą ponad 30 mld euro, a łącznie z dodatkowymi prowizjami za obsługę 
kont i kart 60–70 mld euro. To dużo, aczkolwiek tylko 10 proc. przychodów 
banków europejskich. 

Ocenia się, że europejski bank średniej wielkości, w zależności od posia-
danej infrastruktury i konkretnych strategii rozwojowych, musi przeznaczyć 
na dostosowanie się do standardów płatniczych SEPA od 10 mln do nawet 
ponad 200 mln euro. Jak widać, rozbieżność w ocenie nakładów jest ogrom-
na, co oznacza, że banki wciąż nie posiadają  pełnego przeglądu niezbędnych 
inwestycji. 

Z badania A.T. Kearney wynika, że całkowity koszt krajowego przelewu 
dla banków europejskich wynosi od 1 eurocenta do 31 eurocentów. W strefi e 
euro różnica ta jest „tylko” ośmiokrotna. Nie ulega wątpliwości, że klienci 
będą wybierać tych operatorów, którzy zaaferują przynajmniej dla części swo-
ich przelewów najlepsze warunki cenowe. Blisko 75 proc. kosztów obsługi 
płatności to koszty związane z personelem. Badanie pokazuje jednak, że duże 
globalne banki niekoniecznie są bardziej efektywne w zakresie wykonywa-
nych transakcji płatniczych. Niewidzialny pieniądz pojawi się więc wszędzie 
tam, gdzie do niedawna panowała hegemonia gotówki. Jeżeli będzie tańszy, 
sprawnie rozliczany i bezpieczny. 
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