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Europejski Bank Centralny przejął kontrolę nad bankami
4 listopada 2014 r., uzyskał wyłączność na kluczowe

uprawnienia nadzorcze, w tym m.in. w zakresie licencjonowania,
egzekwowania wymogów kapitałowych oraz stosowania

norm płynności.       s. 24
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Kafelkowy interface graficzny:

Funkcjonalność systemu:

 

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

System eBankNet umożliwia wygodne i efektywne zarządzanie finansami. Zapewnia bogatą obsługę transakcyjną 
i informacyjną.

Przeznaczony jest głównie dla klienta indywidualnego, ale może z niego korzystać także zarówno klient biznesowy, 

jak i instytucjonalny. 

Bezpieczeństwo systemu zapewnia komunikacja z wykorzystaniem protokołów SSL 3.0.

Nowy system transakcyjny eBankNet

ź Pakiety startowe

ź Dyspozycje SWIFT

ź SORBNET na żądanie

ź Doładowania telefonów

ź Automatyczne księgowanie

ź Podwójna autoryzacja przy logowaniu

ź Blue Cash - szybkie płatności BlueMedia

ź Zatwierdzanie regulaminów i ich wersjonowanie

ź Kontrola ewidencji PESEL, którym wydawany jest login

ź Widok kart

ź Widok lokat

ź Widok kredytów

ź Możliwość sortowania

ź Komunikacja z klientem:

- Kontakt, Wnioski, Mój profil

ź Możliwość zarządzania kolorystyką

ź Przejrzysty, czytelny, intuicyjny wygląd

www.softnet.com.pl     e-mail: biuro@softnet.com.pl    tel. (12) 683 73 00                             
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JABŁKO NIE GRUSZKA
KREDYT NIE POŻYCZKA

CORAZ WIĘCEJ KLIENTÓW BANKÓW MIGRUJE DO 
FIRM POŻYCZKOWYCH, A 75 PROC. OSÓB, KTÓRE UZY-
SKAŁY POŻYCZKĘ W PARABANKU, POSIADA CZYNNE ZOBO-
WIĄZANIE W SEKTORZE BANKOWYM – WYNIKA Z ANALIZY 
BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ PREZENTOWANEJ NA 
IX KONGRESIE RYZYKA BANKOWEGO. 

Niemal połowa z tej grupy klientów reguluje zobowiązania w terminie, lecz 
z jakichś powodów decyduje się iść do parabanku. Pozostali dokonują spłat nie-
regularnie, w tym ok. 30 proc. z opóźnieniem powyżej 90 dni. Badania wska-
zują, że dynamika biznesu w � rmach pożyczkowych jest zdecydowanie wyższa 
niż w sektorze bankowym. Z czego to wynika? Po pierwsze, atakują one gorsze, 
niższe segmenty rynku, natomiast banki z uwagi na rekomendacje, regulacje 
i wysokie koszty koncentrują się na tych wyższych. Po drugie, parabank dla 
przeciętnego Kowalskiego jest tańszy i bardzo kusi szybkością formalności. 

Ocenia się, że portfel � rm pożyczkowych wynosi aktualnie ok. 4 mld zł. 
W przypadku sektora bankowego kredyty konsumpcyjne to ponad 150 mld 
zł, a łącznie z hipotekami grubo powyżej 500 mld zł. Z porównania tych liczb 
wychodzi ułamek, licząc jednak tylko kredyty niskokwotowe, tj. poniżej 4 tys. 
zł, wychodzi 30–40 proc. portfela banków, a więc nie jest to już margines. 

– Bank jest jednostką globalną, ma wysokie koszty stałe – mówił pod-
czas panelu kongresu wiceprezes Aliora. – Nas nie stać na to, żeby udzielić 
małego kredytu, bo na nim nie zarobimy wystarczająco dużo przy niskich 
odsetkach i spadających stopach procentowych. Można oczywiście nadmu-
chiwać prowizje, ale żaden bank nie pozwoli sobie na pobieranie opłaty 
w wysokości 20–25 proc., a tyle nawet kasują parabanki za obsługę pożycz-
ki. Bank winien działać rozważnie, a ponieważ ma zdecydowanie większe 
koszty i musi je pokryć, odcina segmenty rynku, na których nie zarobi. To 
ci klienci w sposób naturalny migrują do � rm pożyczkowych, które pozba-
wione czapy nadzorczej mogą sobie pozwolić na więcej.

Analizy wskazują, że kwoty jednostkowe kredytów od ośmiu lat sys-
tematycznie wzrastają, obecnie średnia wynosi 17 tys. zł, podczas gdy 
w 2006 r., gdy rodził się rynek consumer � nance, było to ok. 4 tys. zł. Trend 
ten jest po części efektem konsolidacji kredytów, która nie bierze się znikąd. 
Klienci konsolidują swoje zobowiązania, bo „nie chcą, ale muszą”. 

Zdaniem ekspertów � rmy pożyczkowe nie stanowią wciąż istotnego gracza 
na rynku, ale w sytuacji, gdy nastąpią turbulencje na rynku globalnym, uszczk-
ną dużo więcej z udziałów banków, szczególnie w rynku consumer � nance. Nie 
jest prawdą – oponują przedstawiciele sektora, że nie potra� my udzielić kredytu 
w piętnaście minut, przy właściwym algorytmie oceny zdolności kredytowej, 
takie decyzje już często są podejmowane, oczywiście przy adekwatnej marży. 
Istotną wartością dla banków stało się posiadanie wiedzy o zadłużeniu klien-
tów również w � rmach pożyczkowych. BIK zdecydowało, że parabanki z dobrą 
reputacją i bez prawnych zastrzeżeń mogą uczestniczyć w systemie wymiany 
informacji kredytowej. Co interesujące, następuje też konwergencja oferty pro-
duktowej: � rmy pożyczkowe, które zaczynały od chwilówek, udzielają dłuż-
szych pożyczek, a banki wchodzą mocniej w segment niskich kredytów, two-
rząc specjalne modele biznesowe, ażeby dobrze na nich zarabiać.
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