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Který nominovaný produkt vás
nejvíce zaujal a proč?

V INOVACÍCH SLUŽEB
OPĚT SOUTĚŽÍ 17 BANK

O NEJLEPŠÍ LETOŠNÍ BANKOVNÍ NOVINCE MŮŽETE
ROZHODNOUT ODE DNEŠKA DO 13. ČERVNA.

František Mašek
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N

ajít nové nebo udržet dosa‑
vadní zákazníky je vzhledem
k silné konkurenci pro banky
stále obtížnější. Podle výzku‑
mu České bankovní asociace z roku
2014 sice změnila banku pouze tři
procenta klientů, sedmnáct procent
z nich ale začalo využívat služby dal‑
šího bankovního domu. Nelze tedy
vyloučit, že se časem rozhodnou pou‑
ze pro jediný z nich. Bankám navíc
konkurují i některé nefinanční spo‑
lečnosti.
Pud sebezáchovy proto nutí ban‑
kovní domy věnovat velkou pozor‑
nost inovacím, jejichž cílem je po‑
skytnout klientům co nejrychlejší,
nejpohodlnější a zároveň nejlevnější
přístup k produktům nebo službám,
ale také k informacím, které od bank
vyžadují.
Rozsáhlý přehled o novinkách
v bankovnictví tradičně nabízí letoš‑
ní, již osmý ročník soutěže Bankovní
inovátor. Představuje samostatnou,
přesto však významnou kategorii vý‑
zkumu Nejlepší banka, který připra‑
vují Hospodářské noviny ve spoluprá‑
ci s partnery KPMG Česká republika
a IBM Česká republika. Jde o přehlíd‑
ku produktů a služeb, které považují
finanční instituce za stěžejní.
Vyplývá to ostatně z charakte‑
ru soutěže: těmi, kdo do ní nomi‑
nují vlastní inovativní produkty
nebo služby, jež byly uvedeny na trh
od roku 2014, jsou samy bankovní in‑
stituce.
O vítězích v této kategorii roz‑
hodují hlasy veřejnosti. Hlasovat je
možné on‑line na webové stránce
www.nejbanka.cz, a to od 24. května
do 13. června. Vítěz bude slavnostně
vyhlášen 6. září společně s celkový‑
mi výsledky výzkumu Nejlepší banka
2016 a Nejlepší pojišťovna 2016.
Podle Michala Pobudy, který je v
KPMG Česká republika zodpovědný
za služby v oblasti strategie a zákaz‑
nícké zkušenosti, je alfou a omegou
bankovnictví jeho zjednodušení.
„Mělo by být pro každého a úlohou
bank je přijít na to, jak zajistit, aby
každé dítě dokázalo poslat peníze z
bodu A do bodu B. To dnes bankov‑
nictví nenabízí,“ konstatoval rovněž
Pobuda.
Získat hypotéku je pohodlnější
Řada bankovních domů se snaží při‑
lákat v období historicky nízkých
úrokových sazeb zákazníky na vel‑
mi levné nové hypoteční úvěry nebo
refinancování těch stávajících. Kro‑
mě snižování úroků je jejich cílem

Za alfu a omegu
toho, co se
v bankovnictví
musí stát, považuji
zjednodušení.
Mělo by být pro
každého a úlohou
bank je přijít na
to, jak zajistit,
aby každé dítě
dokázalo poslat
peníze z bodu
A do bodu B. To
dnes bankovnictví
nenabízí.
Michal Pobuda
V KPMG ČR odpovídá za služby
v oblasti strategie a zákaznické
zkušenosti

přitáhnout klienty produkty nebo
službami, které jim získání těchto
úvěrů usnadní.
Letos se neobjevily tak významné
novinky jako loni u Air Bank, která
jako první na trhu umožnila zdarma
klientům mimořádně splácet hypo‑
téky kdykoliv v době trvání smlouvy.
Klienty nicméně potěší i různá vylep‑
šení, která jim podstatně usnadní vy‑
řizování hypotéky.
Patří k nim jednoduchý způsob pře‑
dávání zástavních smluv na katastr
nemovitostí v elektronické podobě,
které za klienta obstará Hypoteční
banka. Navazuje tak na bezpečné fi‑
nancování prostřednictvím speciál‑
ního účtu, kterým banka od loňského
roku klientům ulehčuje vypořádání
nákupunemovitosti,včetněodvedení
daně z nemovitostí.
Konkurenční Raiffeisenbank se
snaží využít rostoucího zájmu o koupi
nemovitostí na investiční účely a na‑
bízí klientům hypotéku na pronájem.
Při posuzování bonity klienta ban‑
ka bere v úvahu i příjmy z budoucího
pronájmu. Hypotéku je možné využít
i k pronájmu nebytových prostor.
Větší komfort nabízí v boji o pří‑
zeň majitelů hypoték také UniCredit
Bank, u níž je možné refinancovat
hypoteční úvěr on‑line. Převést a re‑
financovat hypotéku si tak mohou
klienti banky z domova několika klik‑
nutími myši, v případě potřeby za po‑
moci on‑line bankéře.
Své hypotéky či další úvěry na by‑
dlení vylepšily rovněž Raiffeisen sta‑
vební spořitelna, Sberbank a Wüsten‑
rot hypoteční banka.
Šanon, Friends 24, Apple Watch
Klienti bank bezesporu ocení řadu
nových praktických mobilních apli‑
kací. Pozornost odborníků podíle‑
jících se na hodnocení soutěže se
soustředila především na aplikace
Šanon od Air Bank a Friends 24 Čes‑
ké spořitelny, veřejnost ale může mít
samozřejmě jiný názor.
Air Bank vyšla z průzkumu, podle
kterého nemá 79 procent českých
občanů v účtenkách žádný systém,
a nabízí aplikaci Šanon. Klientům
umožňuje ukládat si v mobilu nebo
prostřednictvím internetového ban‑
kovnictví nejen účtenky, ale také slo‑
ženky či faktury. Zákazník je zároveň

může díky předvyplněným údajům
snadno zaplatit.
Jednoduchá mobilní aplikace
Friends 24 má zase klientům pomo‑
ci s platbami malých částek do tisíce
korun, což bývá často problém. Stačí
si tuto aplikaci stáhnout do telefo‑
nu a spárovat se svým účtem u České
spořitelny. Pokud chce klient převést
peníze na jiný účet, zvolí v aplikaci
potřebnou částku a napíše příjemci
vzkaz. Platbu je možné zajistit do‑
hodnutým heslem. Peníze lze posílat
i e‑mailem, přes Facebook, SMS a dal‑
šími aplikacemi. Příjemcem může být
klient jakékoliv banky působící v Čes‑
ké republice.
Zajímavé novinky nabízí také
Komerční banka. Poté co klientům
umožnila, aby se přihlašovali do její
mobilní banky otiskem prstu, což
výrazně zvyšuje bezpečnost, rych‑
lost a komfort transakce, přenesla
nedávno jako první v Česku základní
bankovní funkce do hodinek Apple
Watch.
Kapesné pro děti na kartě
ČSOB nabízí zájemcům dobíjecí pla‑
tební kartu pro placení v obchodě,
přes internet nebo pro výběry z ban‑
komatu. Množství peněz na kartě
si určí klient sám podle toho, jakou
částku si na ni pošle nebo nechá za‑
slat blízkými. Karta je vhodná přede‑
vším jako kapesné pro děti nebo pro
klienty, kteří chtějí oddělit ostatní
finance od běžného účtu.
Své mobilní bankovnictví vylepši‑
ly také Oberbank a Walviertler Spar‑
kasse Bank.
Bankovní domy rovněž rozšiřu‑
jí rozsah produktů, které je možné
čerpat díky zlatým platebním kartám.
Nabízejí řadu úspor, čerpání z ban‑
komatů u nás i v zahraničí, cestovní
i další pojištění a co nejkomfortnější
přístup klientů k penězům.
Aplikace Zuno Bank, kterou si je
možné stáhnout do mobilu nebo ta‑
bletu, například klientům umožňu‑
je, aby jednoduše a rychle spravova‑
li svou kreditní kartu přes jedinou
ikonu.
Fio banka se zařadila k bankám,
které nabízejí platební terminály
pro obchodníky a platební bránu pro
e‑shopy. Podnikatelům tak dokáže za‑
jistit kompletní finanční servis.

Představujeme 17 produktů a služeb, které soutěží
v kategorii Bankovní inovátor. Veřejné hlasování
o nejlepší bankovní novinku roku 2016 začíná dnes.
Hlasujte na www.nejbanka.cz.

Jaroslav Daňhel
profesor ekonomie na VŠE,
katedra bankovnictví
a pojišťovnictví
Letos mne zaujal hlavně produkt
České spořitelny, aplikace Friends 24.
Díky velmi jednoduché mobilní apli
kaci umožní bezhotovostně a prak
ticky hned vyřídit běžné denní platby
do tisíce korun. Není třeba rozměňo
vat peníze, vybírat je z bankomatu
nebo je posílat klasicky a adminis
trativně náročněji přes internetové
bankovnictví. Stačí zvolit částku
a příjemci poslat SMS. Produkt velmi
zjednoduší drobný platební styk
klientů České spořitelny.

Marek Hatlapatka
Hlavní investiční stratég
společnosti Cyrrus
Mám rád praktické inovace, proto
jsem se letos rozhodoval mezi
Šanonem od Air Bank a aplikací
Friends 24 od České spořitelny.
Nakonec jsem zvolil Air Bank
a její Šanon. I proto, že jsem sám
typickým příkladem člověka, který
má s účtenkami chronický problém.
Aplikace je jednoduchá, nepřináší
žádné dodatečné náklady a má
předpoklad dostat se i do nabídky
ostatních bank.

Roman Mentlík
ředitel pro finanční
instituce v IBM ČR
Je těžké přijít s něčím opravdu
novým. Jako klient si cením všech
vylepšení stávajících produktů
z hlediska flexibility, online funkce
či zakomponování nových techno
logií. Nakonec u mne zvítězil pro
dukt Air Bank – Šanon. Klientovi
přináší opravdu novou a přidanou
hodnotu. Každý z nás určitě řešil
nerudovskou otázku „kam s ní“ –
mám na mysli složenku, účtenku
či fakturu. Tato aplikace umožní
nahrávat, ale hlavně vyhledávat.
Oceňuji i její další funkce, jako
upozornění před koncem záruky či
rychlost placení díky předvyplně
ným údajům.

Michal Pobuda
v KPMG Česká republika
odpovídá za služby v oblasti
strategie a zákaznické zkušenosti
Letošní nálož inovací mě velmi po
těšila, protože nedokážu ze spousty
skvělých nápadů jednoznačně vybrat
jen jeden. Největší radost mi udělaly
inovace bank, které stále více myslí
na klienty a snaží se jim zjednodu
šit život. Moc rád bych v příštích
ročnících viděl více nápadů, které
řeší opravdové potřeby klientů,
jako je „snadnější pořízení bydlení“
nebo „inteligentní řízení rodinných
financí“. Pouhý vylepšený bankovní
produkt klient zpravidla nepotřebuje.
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Česká
spořitelna

Air Bank

P

oslední novinka od Air Bank
má ambici vyřešit nepořá‑
dek v účtenkách a faktu‑
rách, upozornit na nadchá‑
zející platbu a rovnou pomoct s její
úhradou.
Služba Šanon je součástí mobil‑
ního a internetového bankovnic‑
tví, kam si klient může schraňo‑
vat nejrůznější platební doklady
a třídit je tak, aby se v nich vyznal.
Dají se do ní ukládat třemi způso‑
by – poslat si je přímo mailem, na‑
fotit přes mobil nebo nahrát z po‑
čítače. Šanon sám pomůže účtenky
a faktury roztřídit podle typu plat‑
by a urychlí i další platbu tím, že
předvyplní všechny údaje do pla‑
tebního příkazu. Má i fulltextovou
funkci pro vyhledávání dokladu.
„K nahraným složenkám, faktu‑
rám a účtenkám můžete v Šanonu

Šanon
◾ Už není nutné schovávat účtenky
a faktury do krabice, dají se
ukládat do virtuálního Šanonu.
◾ Platební doklady lze snadno
nahrát a fulltextově vyhledávat.
◾ Umožňuje předvyplnění
platebních příkazů, připomínku
nové platby či reklamaci.

přidávat také poznámky, obrázky,
manuály nebo záruční listy. Nasta‑
vit si k nim můžete i různé připo‑
mínky, díky kterým nezapomenete
udělat žádnou platbu, prodloužit
smlouvu nebo uplatnit včas záru‑
ku,“ vysvětluje Vladimír Komjati,
mluvčí Air Bank, která Šanon spus‑
tila loni na podzim. Podobnou služ‑
bu zatím jiná česká banka nemá.

Equa bank

Z

laté platební karty jsou
na trhu běžné. Equa bank
chce zabodovat tím, že ji
udělala cenově dostupněj‑
ší. Kartu Premium nabízí k běžné‑
mu účtu za 89 korun měsíčně, za‑
tímco někteří konkurenti až v řádu
stovek korun. Samotný účet, který
zahrnuje on‑line platby a výběry
ze všech tuzemských bankomatů,
je zdarma.
Součástí karty je řada doplňko‑
vých služeb – pojištění proti zneu‑
žití karty a krádeži osobních věcí
do výše 30 tisíc korun, cestovní
pojištění či program Sphere, který
umožňuje slevy v rozsahu pět až 30
procent z ceny u více než 10 tisíc
obchodníků v Česku a na Sloven‑
sku. A také program exkluzivních
výhod Elite, včetně například vstu‑
pu zdarma do letištních salonků
v Praze a ve Vídni. „Tato karta nabí‑

P

Aplikace Friends 24
◾ Friends 24 řeší rychle drobné
dluhy mezi přáteli.
◾ Už není třeba hledat drobné,
stačí mobil.
◾ Není třeba zadávat číslo účtu, to
zadává příjemce.

Aplikace vám pak dá na výběr, ja‑
kým způsobem chcete peníze po‑
slat.
Příjemce si odkaz otevře, do jed‑
noduchého formuláře vyplní po‑
prvé číslo svého účtu – a to je vše.
Brzy na jeho účet přijdou peníze.
Aplikace, která funguje na pří‑
strojích s operačním systémem
Android a iOS, si navíc jeho číslo
účtu pro příště zapamatuje.

Zlatá karta
◾ Inovativnost produktu
spočívá v rozsahu služeb
za nízkou cenu.

◾ Už není nutné dokupovat si
cestovní pojištění, pojištění karty
a osobních věcí. Součástí jsou
slevy v obchodech a služby pro
větší pohodlí.

zí komfort, který si doposud mohli
dovolit jen movitější klienti,“ říká
Markéta Dvořáčková, mluvčí Equa
bank, a podle ní na to konkurenti
zareagují. „Když před lety některé
banky přišly s nabídkou bezplat‑
ných účtů, inovativnost spočívala
také v cenové dostupnosti. Dnes na‑
bízejí bezplatné účty téměř všechny
banky,“ dodává Dvořáčková.

P

ři pravidelných cestách
do zahraničí lze využít běžný
účet Expo Global. Jde o balí‑
ček služeb Expobank CZ, je‑
hož součástí je zlatá platební karta
s cestovním pojištěním. Umožňuje
výběry z bankomatů v Česku i v ci‑
zině. Majitel karty se může zapo‑
jit do programů MasterCard Elite
a Priceless Specials a získat tak sle‑
vy při nákupu zboží a služeb a pří‑
stup do letištních salonků v Praze
a ve Vídni.
K balíčku patří bezkontaktní pla‑
tební karta MasterCard Standard.
Klient má zároveň zdarma elektro‑
nické odchozí a příchozí domácí
platby, internetové bankovnictví
a osobního bankéře. A může pro‑
pojit svůj běžný účet se spořicím.
Aby získal vedení účtu zdarma,
musí dosáhnout celková hodno‑
ta klientových vkladů v Expobank

Běžný účet
Expo Global
◾ Bezkontaktní zlatá platební
karta s cestovním pojištěním.
◾ Výběry ze všech bankomatů
v České republice i v zahraničí
jsou bez poplatků.

CZ, tedy na Spořicím účtu Garant
a v jiných depozitních produktech,
750 tisíc korun. Za měsíc, kdy klient
tuto podmínku nesplní, si banka
účtuje 299 korun. Úrok na spoři‑
cím účtu Garant, který již ale banka
nenabízí, činí 0,5 procenta ročně,
stejně jako na Expo spořicím účtu.
Vedení účtu si lze vyzkoušet dva
kalendářní měsíce zdarma.

Komerční banka
Raz, dva, tři
zástava
◾ Pohodlí a úspora času  klient
nemusí osobně navštívit příslušný
katastrální úřad.
◾ Rychlé čerpání úvěru, získaného
na návrh na vklad zástavního
práva.

zástavní smlouvy do elektronické
podoby. Pracovníci Czech POIN‑
Tu následně informují o uložení
zástavní smlouvy v elektronické
podobě Hypoteční banku, která si
– což je třetí krok – elektronický
dokument vyzvedne a pošle ho za
klienta na příslušný katastr nemo‑
vitostí.

K

omerční banka se v Ban‑
kovním inovátorovi snaží
zaujmout novinkami pro
zařízení společnosti Apple.
Od loňska nabízí uživatelům iPho‑
nů s modelem 5s, 6 a 6 Plus přihlá‑
šení do mobilní aplikace jen přes
otisk prstu. Nově u ní mohou vy‑
užívat také funkci 3D Touch, se
kterou se dá ovládat účet tlakem
prstu na displej. A na jaře jako prv‑
ní v Česku přišla s mobilní aplikací
pro hodinky Apple Watch.
„Využití prstu pro přihlášení
do aplikace i pro ovládání účtu
zvyšuje nejen komfort, ale i bez‑
pečnost a rychlost služeb. Přenese‑
ním některých základních funkcí
do Apple Watch naši klienti mohou
naplno využívat inovace společnos‑
ti Apple při obsluze svých financí,“
říká Mojmír Prokop z KB zodpověd‑

P

ro mnoho příslušníků nej‑
mladší generace jsou peníze
v hotovosti stále vzdáleněj‑
ším nástrojem. Žijí ve světě
chytrých telefonů a aplikací a jsou
téměř neustále on‑line. Na síti
chtějí také nakupovat, platit a mít
kontrolu nad svými financemi.
COOL karta od ČSOB vychází
právě takovým lidem vstříc. Jde
o dobíjecí platební kartu, na kterou
může kdokoliv přes mobilní aplika‑
ci zdarma poslat peníze prostřed‑
nictvím jiné platební karty nebo
internetového bankovnictví ČSOB
a Ery. Pomocí mobilní aplikace lze
o dobití COOL karty také zažádat.
Rodiče se tak prostřednictvím
SMS, sociálních sítí nebo interne‑
tových komunikátorů dozvědí, že
by jejich dítě potřebovalo poslat
kapesné.

COOL karta
◾ Dobíjecí platební karta
na kapesné.
◾ Množství peněz na kartě si klient
řídí sám.
◾ Kartou lze platit v obchodech,
na internetu a umožňuje také
výběry hotovosti z bankomatu.
◾ Hodí se pro posílání kapesného
dětem nebo jako způsob, jak
oddělit finance od běžného účtu.

COOL karta ale pomůže také li‑
dem, kteří z nejrůznějších důvodů
potřebují oddělit určitou část pe‑
něz od svého běžného účtu – napří‑
klad kvůli nákupům přes internet,
placení v zahraničí nebo jednoduše
proto, že chtějí mít o části svých
financí lepší přehled.

Fio banka

Expobank CZ

Hypoteční
banka
od názvem Raz, dva, tři zásta‑
va zavedla Hypoteční banka
letos na jaře rychlý, bezpečný
a pohodlný způsob předání
zástavních smluv na katastr nemo‑
vitostí. Žadatelům o hypotéku tak
elektronicky zajistí předání pode‑
psané zástavní smlouvy na katastr
nemovitostí, který již nemusí kli‑
ent navštívit osobně.
Pokud je hypoteční úvěr čerpán
na základě návrhu na vklad zá‑
stavního práva, je ho navíc možné
využít téměř obratem po podpisu
zástavní smlouvy na kontaktním
místě Czech POINTu.
Zmíněnou službu tvoří tři jed‑
noduché kroky. Nejprve je třeba
požádat na některém kontaktním
místě Czech POINTu – nejčastěji na
úřadech a pobočkách České poš‑
ty – o převod podepsané papírové

D

robné platby vašim přáte‑
lům teď můžete poslat jed‑
noduše přes chytrý telefon
pomocí aplikace Friends 24
od České spořitelny. Ta za vás vyře‑
ší dluhy do 1000 korun.
Nemusíte se přitom přihlašovat
do mobilního bankovnictví a za‑
dávat číslo účtu. Peníze můžete
poslat jakoukoliv aplikací, kterou
používáte pro komunikaci s přáteli:
e‑mail, SMS, Facebook Messenger,
WhatsApp, Viber nebo třeba Goo‑
gle Hangouts. Příjemcem může být
klient jakékoliv banky v Česku.
Aplikace funguje jednoduše –
po stažení do telefonu ji spárujete
s účtem u České spořitelny a mů‑
žete začít posílat peníze přátelům.
V aplikaci zadáte částku a napíšete
příjemci vzkaz, platbu také můžete
zabezpečit domluveným heslem.

Československá
obchodní banka

Novinky od Applu
v mobilní bance
◾ Rychlé a bezpečné přihlašování
do aplikace přes otisk prstu a její
ovládání tlakem prstu na displeji.
◾ Majitelům Apple Watch jako
první v Česku umožňuje zjistit stav
účtu pouhým pohledem na zápěstí.

ný za on‑line bankovnictví a inova‑
ce. Aplikace KB pro Apple Watch si
rozumí s modely iPhone 5, 5s, 6, 6
Plus, 6s nebo 6s Plus s poslední verzí
operačního systému iOS 9.2. Zatím
si v ní klienti mohou zjistit aktuální
zůstatek, historii transakcí či nej‑
bližší bankomat, ale banka plánuje
funkce rozšiřovat.

O

bjem plateb kartami se
v Česku každým rokem
zvyšuje. Loni meziročně
vzrostl více než o 10 pro‑
cent a dosáhl téměř 410 miliard ko‑
run. Ještě rychlejším tempem roste
počet kartových transakcí. Je patr‑
né, že lidé v obchodech postupně
opouštějí hotovost. Pro obchodní‑
ky, kteří si chtějí udržet zákazníky
a zajistit jim pohodlné nakupování,
je tak platební terminál výhodou,
pro e‑shopy je platební brána do‑
konce nutností.
Fio banka začala jako první níz‑
konákladová banka podnikatelům
obě tyto služby nabízet. Za použí‑
vání platební brány a terminálu ne‑
vybírá žádný poplatek. Obchodní‑
ci zároveň nemusí investovat ani
do nákupu zařízení, protože banka
jim terminál bezplatně pronajme
a nainstaluje platební bránu. Po‑

Akceptace
platebních karet
pro podnikatele
◾ Pronájem terminálu a instalace
platební brány zdarma.
◾ Nízké sazby šité na míru.

platku tak podléhají jen transakce,
příslušné sazby jsou podle banky
šité na míru.
Fio banka podnikatelům zdarma
nabízí také API bankovnictví, které
umožňuje bezpečné automatizo‑
vané zpracování výpisů a pohybů
na účtech. Komplexní služby ban‑
ky pro podnikatele doplňuje účet
pro fyzické osoby‑podnikatele i pro
právnické osoby, který je zdarma.

Moneta
Money Bank

N

ěkteří lidé při podpisu úvě‑
rové smlouvy v bance sice
vědí, že je čekají větší vý‑
daje například na rekon‑
strukci bytu, ale ještě netuší, kolik
přesně peněz budou potřebovat.
Právě na takové klienty mimo jiné
cílí půjčka Expres Plus od Moneta
Money Bank.
Na začátku si s bankou dohod‑
nou úvěrový rámec, tedy maximál‑
ní částku, kterou si mohou půjčit,
a zpravidla načerpají pouze jeho
část. Pokud později zjistí, že bu‑
dou potřebovat více peněz, než
si původně mysleli, nemusí žádat
o další úvěr a procházet adminis‑
trativně náročným schvalovacím
procesem.
Na pobočce nebo přes inter‑
netové či telefonní bankovnictví
mohou jednoduše dočerpat zbylou

Půjčka Expres Plus
◾ Revolvingový spotřebitelský
úvěr, který umožňuje půjčit si
opakovaně.
◾ Už splacenou část úvěru si
klient může půjčit bez dalšího
schvalování.
◾ Splátky jsou pevné a nemění se
po celou dobu splácení.

částku, a dokonce si mohou zno‑
vu půjčit i už splacenou část úvě‑
ru. Aby mohli lépe plánovat měsíč‑
ní výdaje, zůstávají splátky pevné
a nemění se po celou dobu splácení.
Stejné je to i s úrokovou sazbou.
Banka navíc k úvěrovému účtu na‑
bízí platební kartu, kterou lze platit
v obchodech a na internetu nebo
s ní vybírat peníze z bankomatu.

S EXPERTY Z PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI KPMG O BANKOVNÍCH INOVACÍCH

Služby přes mobil jsou pro banky klíčové, ale vsadit jen
Janis Aliapulios

janis.aliapulios@economia.cz

S

cénářů ohledně budoucnos‑
ti bank je hned několik. Část
expertů finančním domům
prorokuje rychlý přechod
do digitálního světa a úplný zánik
poboček. Jiní si naopak myslí, že
tradiční banky budou fungovat
ve stávajícím modelu ještě desít‑
ky let, protože jsou páteří ekono‑
miky. Někde mezi oběma zmíně‑
nými extrémy leží názor, který
počítá s tím, že bankám zůstane
jen regulovaná část jejich služeb
a řízení rizika. Kontakt s klientem

se pak přenese na menší a flexibil‑
nější firmy.
Bez ohledu na to, který scénář
nakonec převládne, je už nyní
zřejmé, že banky se nevyhnou
inovacím v řadě oblastí. „Banky
se v nejbližší budoucnosti budou
rozcházet v tom, co budou považo‑
vat za priority. Některé se zaměří
na vztah se zákazníky a budou se
snažit dohnat deficit, který v této
oblasti mají. Dosud se totiž staraly
hlavně o svoje produkty, o poplat‑
kovou politiku a o vztah s regulá‑
torem,“ říká Michal Pobuda, který
v poradenské společnosti KPMG
zodpovídá za projekty v oblasti
strategie a zákaznické zkušenosti.

Další cestou, kterou se banky
vydají, bude podle Pobudy digita‑
lizace, se kterou půjde ruku v ruce
i zjednodušování celého bankov‑
ního aparátu.
Jan Krob, který v KPMG řídí tým
zaměřený na informační technolo‑
gie, vidí klíčovou součást budouc‑
nosti bank ve schopnosti pružně
reagovat na změny na trhu a na po‑
žadavky zákazníků.
„Všichni dnes tvrdí, že pružné
mají být hlavně informační tech‑
nologie. Podle mě to ale mají být
hlavně firmy a jejich řídící pracov‑
níci, kteří do dvou týdnů vymyslí
a zavedou nějakou novinku,“ říká
Krob. Z pohledu technologií je po‑

O budoucnosti
bank
Inovace jsou
pro banky
nutností,
shodují se Jan
Krob (vlevo)
a Michal
Pobuda
ze společnosti
KPMG.
Foto: HN – Václav
Kozák

dle něj pro banky klíčová investi‑
ce do mobilních platforem. „Lidé
dnes mají telefon neustále u sebe,
jsou na něj zvyklí a nic jiného si
do kapsy ani do peněženky dát ne‑
nechají. Už i platební karta je jim
více na obtíž než samotný mobil,“
připomíná.
Vsadit všechno na poskytová‑
ní služeb přes chytrý telefon nebo
tablet by ale banky podle Kroba
neměly. „Stále ještě existují lidé,
kteří se potřebují setkat s porad‑
cem osobně, protože to dělali celý
život a vyhovuje jim to komuni‑
kačně.“
I když by se mohlo zdát, že v ob‑
lasti bankovních služeb a produktů

úterý, 24. května 2016

Raiffeisenbank

Oberbank

M

obilní aplikace určené
zákazníkům se stávají
samozřejmou součástí
služeb. Ani bankovnic‑
tví se trend nevyhýbá. Výjimkou
není ani Oberbank. Její Oberbank
App je postavená na dvou pilířích.
První z nich tvoří přístup k ban‑
kovním službám 24 hodin denně.
Jedinou podmínkou pro provádění
bankovníchtransakcíneboprooka‑
mžitý přístup k finančnímu přehle‑
du o účtech, spořeních, úvěrových
produktech nebo cenných papírech
je připojení k internetu.
Druhý pilíř Oberbank App je kro‑
mě klientů banky určený i ostatním
uživatelům. Jeho základem jsou uži‑
tečné informace. Část z nich se pojí
se samotnou bankou a ukazuje na‑
příklad polohu jejích bankomatů
a poboček. Kromě toho umožňuje

Mobilní aplikace
Oberbank App
◾ Bankovní služby a praktické
informace v chytrém telefonu
24 hodin denně.
◾ I pro uživatele, kteří nejsou kli
enty Oberbank – aktuální novinky
přímo na smartphonu.
◾Vyhledávač poboček a banko
matů, převodník měn.

rychlý přístup k nejdůležitějším te‑
lefonním číslům. Další část užiteč‑
ných údajů v aplikaci se ale může
hodit úplně každému. Při cestách
do zahraničí se uplatní například
převodník měn. Aktuální novinky
přímo ve smartphonu pak ocení
majitelé aplikace, ať už jsou kdekoli.

Sberbank

M

éně zařizování a sta‑
rostí při sjednání hypo‑
tečního úvěru přinesla
svým klientům Sber‑
bank, která za ně vyřizuje vinku‑
laci pojistného plnění. Banka za‑
jistí sama potvrzení od pojišťovny,
stačí jí k tomu pojistná smlouva.
Proces vyřízení vinkulace, kte‑
rá bance zajišťuje splacení dluhu
v případě pojistné události, fun‑
guje jinak poměrně složitě. Klient
musí v bance předložit pojistnou
smlouvu, následně podepsat do‑
hodu o vinkulaci, s tímto doku‑
mentem dojít na pobočku pojiš‑
ťovny, kde získá další dokument,
a to potvrzení vinkulace. S tímto
potvrzením pak musí znovu dojít
na pobočku banky.
Aby zaměstnaný klient zvlá‑
dl tuto byrokracii, může to pro
něj znamenat, že si bude muset

C

Hypotéka
na pronájem
◾ Při hodnocení bonity žadatele
o hypotéku banka zvažuje i příjmy
z pronájmu.
◾ Hypotéku lze získat
na rezidenční nemovitosti
i nebytové prostory.

Při jednání o hypotéce mohou
zvednout bonitu klienta jeho bu‑
doucí příjmy z pronájmu zakoupe‑
né nemovitosti. Banka je připočí‑
tá k běžným příjmům, což zvyšuje
šance zájemce na získání hypoteč‑
ního úvěru. Jakou metodiku při
výpočtu těchto budoucích příjmů
Raiffeisenbank využívá, ale Zavo‑
ral neuvedl.

UniCredit Bank
FÉR HYPOTÉKA –
zařízení vinkulace
za klienta
◾ Méně zařizování a starostí při
sjednání hypotéky.
◾ Do banky stačí přinést pojistnou
smlouvu.

vzít i celý den dovolené. Navíc jde
o podklad k čerpání hypotéky, kdy
jsou termíny velmi napjaté a klient
se tak dostával pod tlak, aby vše
stihl splnit.
Sberbank přišla jako první
na trhu s inovací. Kompletní proces
vinkulace pojistného plnění vyřídí
za žadatele o hypotéku, aniž by mu‑
sel podepsat jakékoliv dokumenty
navíc. Tato služba je zdarma.

Wüstenrot
hypoteční banka
esta k lepšímu bydlení, to je
překlenovací úvěr ProByd‑
lení. Nabízí nízký úrok, kte‑
rý startuje na 4,99 procenta.
A při úvěru do milionu korun není
třeba zastavovat nemovitost. To
jsou atributy, které z půjčky Pro‑
Bydlení dělají ideálního partnera
pro rekonstrukci. Stejně tak ale
peníze z ní mohou sloužit na ná‑
kup nového bytu, domu nebo třeba
pozemku.
K poskytnutí půjčky není třeba
žádný počáteční vklad na účet sta‑
vebního spoření. Po celou dobu tr‑
vání úvěru platí klient stejnou výši
splátky, která se nemění ani po při‑
dělení cílové částky.
Dále si klient volí dobu splat‑
nosti úvěru a výši měsíční splátky
podle svých potřeb a finančních
možností.

P

očet občanů, kteří si berou
díky nízkým úrokovým saz‑
bám hypoteční úvěr na ná‑
kup nemovitosti, kterou ná‑
sledně pronajímají, roste. Raiffei‑
senbank (RB) jim nabízí až třiceti‑
letou hypotéku na pronájem, a to
od 300 tisíc do 20 milionů korun.
U hypotéky na nákup rezidenč‑
ních nemovitostí činí podle mluv‑
čího RB Tomáše Zavorala úroková
sazba na tří‑ až sedmileté fixační
období 1,79 procenta ročně. V pří‑
padě hypotečních úvěrů na neby‑
tové prostory, které banka rovněž
nabízí, a to až do 12 milionů korun,
činí fixace úroků na tři až sedm let
2,09 procenta p. a.
Lze si sjednat předčasné splace‑
ní až čtvrtiny zůstatku hypotéky.
Pak se úročení hypotéky zvyšuje
o desetinu procenta ročně.

Půjčka ProBydlení
◾ Nízký úrok bez zastavení
nemovitosti.
◾ Snadné čerpání peněz
na rekonstrukci bydlení, ale
i na nákup nového bytu či
pozemku.
◾ Umožňuje také čerpat státní
podporu.

S půjčkou ProBydlení lze také
čerpat státní podporu. Je možné
získat státní příspěvek na smlou‑
vu o stavebním spoření ve výši až
2000 korun ročně. Další výhodou je
možnost odečíst si zaplacené úroky
z úvěru od základu daně z příjmů.
Půjčka je zcela bez poplatků
a rozhodnutí o poskytnutí je do 24
hodin.

P

řevést a refinancovat hy‑
potéku je možné z domova,
a to několika kliknutími po‑
čítačové myši. Umožňuje to
nová služba UniCredit Bank (UCB)
Refinancování hypotéky on‑line.
Zájemce o hypoteční úvěr tak díky
této službě ušetří hodně času.
Postup je velmi jednoduchý.
Klient si nejprve naskenuje nebo
telefonem vyfotografuje veškeré
potřebné dokumenty ke stávající‑
mu hypotečnímu úvěru a pohodlně
a bezpečně je nahraje prostřednic‑
tvím aplikace na www.unicredit‑
shop.cz/hypoteka‑online. Celým
procesem ho, jak upozorňuje mluv‑
čí UCB Petr Plocek, provede on‑line
bankéř, kterého má k dispozici.
Jakmile banka obdrží požado‑
vané dokumenty, vyplní potřeb‑
né údaje a schválí během 48 hodin
žádost o úvěr. Klient pak již na její

Refinancování
hypotéky on-line
◾ Refinancování probíhá online
v aplikaci, která je součástí eshopu
UniCredit Shop. Na pobočce klient
jen podepíše smlouvu.
◾ Banka schválí úvěr do 48 hodin,
akceptuje původní odhad
nemovitosti i doklad o příjmu.

pobočce pouze podepíše smlouvu
o poskytnutí hypotéky.
Pokud refinancuje on‑line hy‑
potéku na tři až pět let nebo zvolí
pohyblivou úrokovou sazbu, může
nyní získat úrok ve výši 1,49 pro‑
centa p. a. Při tomto způsobu refi‑
nancování navíc neplatí žádný po‑
platek za poskytnutí úvěru nebo
vedení účtu.

Peníze

19

Raiffeisen
stavební spoř.

Z

a dříve poskytnutý úvěr či
úvěry na bydlení, například
na rekonstrukci domu nebo
bytu, je možné díky novému
úvěru s nižšími úroky platit méně.
Stačí je sloučit do jediného a do‑
hodnout si jejich refinancování.
Tuto možnost nabízí REKOrefin
od Raiffeisen stavební spořitelny.
Spojením více úvěrů do jediného,
včetně těch, které byly původně
od jiné instituce, lze ušetřit až ti‑
síce korun ročně.
„REKOrefin je určen pro klienty,
kteří uzavřeli smlouvu o stavebním
spoření nebo ji uzavřou při refinan‑
cování úvěrů. Nabízíme jim úroko‑
vou sazbu 4,99 procenta, nebo 4,69
procenta ročně, pokud klient uza‑
vře doplňková pojištění,“ uvedla
mluvčí Raiffeisen stavební spoři‑
telny Jitka Jechová.

REKOrefin
◾ Umožňuje sloučit více úvěrů
do jediného i klientům jiných
subjektů, kteří mají smlouvu
o stavebním spoření.
◾ Úrok nejvýše 4,99 procenta
ročně, při pojištění úvěru
až o 0,3 procenta méně.
Refinancovaný úvěr lze zdarma
splatit předčasně.

Refinancovaný úvěr je možné
zvýšit až na 700 tisíc korun. Umož‑
ňuje financovat již uskutečněné in‑
vestice do materiálů, práce, spoje‑
né s modernizací či rekonstrukcí
bydlení, včetně pořízení nové stře‑
chy, oken, fasády, přístavby garáže
k rodinnému domu nebo zařízení
k efektivnějšímu využití energií.

Waldviertler
Sparkasse Bank AG

D

oménou malé regionální
banky je osobní přístup
a individuálně laděné na‑
bídky klientům. Zavedením
nové služby WSPK Smartbanking
banka klientům nabídla další ko‑
munikační kanál v podobě mobilní
aplikace. Ta je k dispozici pro všech‑
ny hlavní mobilní platformy – tedy
Android, iOS a Windows Phone.
Aplikace kromě bezpečného pří‑
stupu k informacím o účtech umož‑
ňuje také vyhledat nejbližší banko‑
mat nebo provádět platební trans‑
akce. Pro zadávání plateb je mimo
jiné možné využít šablon uložených
v internetovém bankovnictví nebo
naskenovat QR kód či složenku. Od‑
padne tak nutnost opisovat údaje
z faktury do počítače, tabletu nebo
telefonu. Tuzemské elektronické
transakce zadané přes mobilní ban‑
kovnictví jsou navíc levnější.

WSPK
Smartbanking
◾ Mobilní bankovnictví dostupné
pro iOS, Android a WindowsPhone.
◾ Využití šablon z internetového
bankovnictví.
◾ Umožňuje zadat platbu
naskenováním QR kódu nebo
složenky.

WSPK Smartbanking ale nejsou
jen platby. Klienti mají díky apli‑
kaci po ruce také aktuální kurzov‑
ní lístek, snadno dostupné zprávy
z banky nebo důležitá telefonní čís‑
la pro případ, že budou chtít pro‑
vést blokaci platební karty nebo se
jednoduše spojit se svým bankov‑
ním poradcem.

VÍTĚZOVÉ ROKU 2015

Zuno Bank

1. MÍSTO: GE MONEY BANK

K

reditní karta je dobrý slu‑
ha, ale umí být i zlý pán.
Aby dobře sloužila, je jí tře‑
ba porozumět a vědět, jak ji
správně používat. K tomu výrazně
pomáhá aplikace Zuno Kreditka.
Aplikace do mobilů a tabletů
umožňuje klientům Zuno Bank
jednoduše a rychle spravovat svo‑
ji kreditní kartu a posílat z ní nebo
na ni peníze. Zákazník s ní hned
vidí své výdaje a zbývající volné
prostředky, povolí si nebo zakáže
platby na internetu, zaplatí splát‑
ku jedním kliknutím nebo si může
změnit limity karty, případně ji
celou zablokovat, pokud ji ztratil.
Kreditní karta s touto aplikací
dobře funguje i jako rezerva na ne‑
čekané výdaje, které nelze zaplatit
přímo touto kartou. Aplikace Zuno
Kreditka totiž také umožňuje pře‑

Aplikace
Zuno Kreditka
◾ Jednoduchý nástroj na správu
kreditní karty v mobilu či tabletu.
◾ Kreditní karta s aplikací Zuno
Kreditka dobře funguje i jako
rezerva na nečekané výdaje.

vést peníze z kreditní karty na ja‑
kýkoli běžný účet.
Zákazníci Zuno Bank tak mo‑
hou mít svou kreditní kartu neu‑
stále pod kontrolou, a to v jedné
ikoně ve svém mobilu nebo přes
tablet. Nemusí tedy nikam cho‑
dit a nic studovat, stačí jim prostě
pouze kliknout. Aplikace je do‑
stupná pro operační systémy iOS
a Android.

SignPad – technologie umožňující
biometrický podpis
◾ Elektronický podpis od GE Money Bank hlídá jeho velikost,
tlak ruky klienta, čas a dynamiku a nelze ho napodobit.

2. MÍSTO: KOMERČNÍ BANKA

Hypotéka se zálohovým čerpáním
◾ Banka průběžně uvolňuje peníze dle potřeb klienta a nechce
od něj faktury. Vše kontroluje na místě stavby odhadce KB.

3. MÍSTO: ČSOB A ERA

Dopravní validátor

◾ Jde o speciální způsob odbavení cestujících přímo ve vozidle
MHD za pomoci platební karty.
DVOUSTRANU PŘIPRAVILI: JANIS ALIAPULIOS, JIŘÍ HOVORKA,
FRANTIŠEK MAŠEK, OLGA SKALKOVÁ

na ně by byla chyba
už není prostor pro další výrazné
změny, Michal Pobuda je jiného
názoru. „Určitě bych netvrdil, že
nikdo nevymyslí žádnou novou
finanční službu. Věřím, že lidské
potřeby se budou v čase vyvíjet
a bankovní produkty na ně budou
reagovat,“ říká.
Klíčové je podle něj zejména
zjednodušení služeb, které ale
bude muset brát v potaz také re‑
gulaci. „Z pohledu vnějšího pozo‑
rovatele může vypadat fádně, že
banka zkrátila na jednu stránku
podklady, které byly původně pě‑
tistránkové. Ve skutečnosti ale
takový krok vyžaduje hodně úsilí
a odhodlání, protože bankovnic‑

tví je velmi komplikovaný obor
sešroubovaný regulací a legislati‑
vou,“ myslí si Pobuda.
Banky navíc musí být schopné
o smyslu inovací v různých oblas‑
tech přesvědčit své vlastníky. Po‑
radci z KPMG upozorňují na to, že
primárním cílem investorů je zisk.
Vedení bank proto musí inovace
připravit a odprezentovat tak, aby
vlastníci uvěřili, že spokojenější
zákazníci přinesou firmě také více
peněz.
Transformace bank spojená
s inovacemi totiž zpočátku vyža‑
duje rozsáhlé investice. A to ne‑
jen do informačních systémů, ale
také do lidí, kteří v bance pracují,

V nové ekonomice
jsou úspěšné ty
firmy, které se
dokázaly dostat
lidem do soukromí.
Jan Krob
director IT advisory
v poradenské společnosti KPMG

a do změny firemní kultury. To vše
investorům dočasně sníží zisk.
„Důležité je, aby lidé v bankách
opustili své bankéřské ulity a šli
ke klientům blíž. Měli by více pát‑
rat po tom, proč lidé jejich služby
vyhledávají. Nikdo z nás nechce
kreditní kartu, hypotéku nebo
úvěr. Všichni si chceme koupit tele‑
vizi, nový byt nebo někomu splatit
dluh. Banka, která pochopí, jak se
k zákazníkům dostat blíž, má vel‑
kou šanci být úspěšnější než její ri‑
valové,“ říká Michal Pobuda.
Jan Krob pohledem experta
na informační technologie dodá‑
vá, že je důležité, aby se banky za‑
měřily na využití komunit. „Když

se podíváte na internet a na to, jak
aktivní lidé žijí, zjistíte, že se stá‑
le více sdružují do komunit. Své
komunitě pak věří mnohem více
než jakékoliv firmě nebo poradci.
Pokud někdo dokáže v dané ko‑
munitě začít dělat finanční služ‑
by, najednou nebude potřebovat
banku ani kartové asociace, pro‑
tože si lidé budou půjčovat pení‑
ze v rámci komunity mezi sebou,“
říká Krob.
Banky by proto podle něj buď
měly nechat růst komunity kolem
sebe, nebo by se měly naopak sna‑
žit postupně dostat do stávajících
komunit. Pokud se jim to nepoda‑
ří, může je předstihnout jiná fir‑

ma typu Googlu nebo Facebooku.
Právě internetové společnosti
mají výhodu v tom, že disponují
cennými daty o svých uživatelích,
a hodnotu takových informací si
navíc dobře uvědomují. Pokud se
jim to bude zdát výhodné, mohou
se pokusit obsadit i finanční trh.
„V nové ekonomice jsou úspěš‑
né ty firmy, které se dokázaly do‑
stat lidem do soukromí. Banky by
v tomto smyslu měly být podob‑
nými hráči. Měly by o lidech sbírat
data, která potom budou umět ro‑
zumně použít,“ říká Krob. Dodává
ale, že se tak musí dít s vědomím
klientů. Lidé by se totiž neměli cítit
na soukromí okrádáni.

