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SPIS TREŚCI



Twierdzenie, że bankowość mobilna rozwija się 
niezwykle szybko stało się już truizmem – temat mobile 
bankingu jest szeroko opisywany w mediach branżowych, 
a same banki już dawno dostrzegły potencjał w tego typu 
rozwiązaniach. Osoby związane z instytucjami 
finansowymi są zdania, że przyszłość będzie należała do 
bankowości mobilnej, a ta już w tej chwili jest jednym z 
najważniejszych stymulantów rozwoju branży bankowej.

To, co jest naprawdę istotne, to odpowiedź na pytanie, czy Polacy są gotowi 

na bankowość mobilną. Jak wynika z zeszłorocznego badania TNS Polska, 

12% posiadaczy telefonów komórkowych regularnie korzysta z bankowości 

mobilnej, zaś 44% Polaków posiada smartfona.1 Według listopadowego 

badania IAB Polska Mobile 2013’Q4, na koniec 2013 roku 57% użytkowników 

sieci w wieku 15+ posiadało smartfony. Dane te wskazują istnienie sporej luki 

między grupą osób posiadających możliwość korzystania z bankowości 

mobilnej a tymi, którzy rzeczywiście decydują się z niej korzystać.

Postanowiliśmy zbadać powody istnienia tej dysproporcji. W badaniach z 

użytkownikami i powstałym w jego rezultacie raporcie, skoncentrowaliśmy 

się na mobilnych aplikacjach bankowych i sprawdziliśmy dlaczego 

przedstawiciele tej grupy nie zainstalowali jeszcze aplikacji mobilnej 

swojego banku i w jaki sposób można ich do tego zachęcić.

W tym celu przeprowadziliśmy serię 10 wywiadów pogłębionych (IDI), 

wspomaganych badaniami dzienniczkowymi. Przeprowadziliśmy je w grupie 

zaawansowanych użytkowników smartfonów, korzystających regularnie z 

bankowości online, jednak nigdy wcześniej nie instalujących i nie korzystających 

z aplikacji mobilnej banku. Z każdym z respondentów przeprowadziliśmy po dwa 

wywiady – przed zainstalowaniem i po zakończeniu próbnego okresu 

korzystania z aplikacji. 

W raporcie określiliśmy najbardziej znaczące bariery w korzystaniu z aplikacji 

bankowych i wskazaliśmy konkretne rekomendacje, jak można je przełamać. 

Zadbaliśmy także o pomocne informacje dla przedstawicieli branży bankowej, 

którzy poszukują odpowiedzi na pytanie „jak skutecznie promować aplikacje 

mobilne?”.

Mamy nadzieję, że raport okaże się pomocny dla zarówno przedstawicieli branży 

bankowej, jak i zwykłych internautów – a w dalszej perspektywie stanie się 

przyczynkiem do debaty, jakie są główne bariery w korzystaniu z aplikacji 

bankowych i czy łatwo można je przełamać.

Życzymy miłej lektury!

WSTĘP

WSTĘP1 Monika Mikowska, Marketing mobilny w Polsce 2013/2014, jestem.mobi przy 
współpracy TNS Polska, luty 2014.
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Kim są użytkownicy aplikacji bankowych?
Według naszych respondentów, są to osoby młode, obeznane z 

technologią, zabiegane. Ma to być osoba wykształcona, pracująca w 

korporacji bądź prowadząca własne przedsiębiorstwo. Z racji ciągłego 

przemieszczania się, często nie mająca dostępu do komputera.

Czy do tej pory wiedzieli o dostępności aplikacji
w swoim banku? 
Połowa naszych respondentów nie wiedziała, czy ich bank oferuje 

klientom aplikację, jednocześnie przypuszczają, że taka aplikacja jest 

dostępna, bo… „wszystkie banki je mają”. Pozostałe osoby miały 

świadomość istnienia aplikacji. Dowiedziały się o tym z serwisu banku 

oraz z reklam displayowych na portalach internetowych.

Potencjalne zalety aplikacji:
Przede wszystkim wygoda, rozumiana jako możliwość wykonania operacji 

w trakcie podróży (przy braku dostępu do komputera). Niektórzy klienci 

banków nie widzą żadnych zalet korzystania z aplikacji, a jedyną formą 

zachęty do instalacji byłoby uzyskanie gratyfikacji z tego tytułu (np. 

drobne doładowanie telefonu czy też preferencyjne warunki 

prowadzenia konta).
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CO WIEMY O APLIKACJACH
BANKOWYCH?02

Wizerunek bankowości elektronicznej wśród różnych 
grup wiekowych *

* Kolaże zostały wykonane przez użytkowników w trakcie badań dzienniczkowych



Ciekawe cytaty:

Są lepiej ustawieni pieniężnie, że tak powiem. 
I mogą sobie pozwolić na takie gadżety.

Młody, po wyższych studiach człowiek, który pracuje 
w jakiejś korporacji, co najmniej na menadżerskim 
stanowisku. Korzysta z bankowości mobilnej bo jest 
w ciągłym ruchu. Chce mieć bez przerwy kontrolę 
nad tym, co się u niego na koncie dzieje.

Osoby młode, żyjące w biegu, ciągle cos robiące, 
nie mające czasu, żeby usiąść przed komputerem.
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PAWEŁ KOLENDA
IAB Polska
Dyrektor d.s. badań

W obliczu dynamicznego rozwoju 

nowoczesnych urządzeń mobilnych 

rynek aplikacji bankowych posiada 

bardzo duży potencjał. Jak wynika 

z ostatniego badania IAB Polska Mobile, 

zdecydowana większość użytkowników smartfonów i tabletów 

korzysta z aplikacji, zaś prawie co piąty korzystał kiedyś z e-bankowości 

w tych minikomputerach. Badanie jakościowe Symetrii pokazuje przez 

pryzmat doświadczeń konsumenckich, że mobilne aplikacje bankowe 

mogą świetnie uzupełniać dostęp do konta za pomocą tradycyjnych 

komputerów, a wręcz go intensyfikować, dzięki czemu zwiększa się 

zaangażowanie użytkowników i lojalność wobec banku. Cieszy też 

dobra ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności tych rozwiązań, co jest 

kwestią kluczową biorąc pod uwagę, że barierą może być nakłonienie 

internauty do zainstalowania aplikacji. 

CO WIEMY O APLIKACJACH
BANKOWYCH?02

http://iab.org.pl/



TOP 5 barier w korzystaniu z aplikacji 
bankowych:
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TOP 5 BARIER W KORZYSTANIU 
Z APLIKACJI BANKOWYCH03

Brak identyfikacji z osobami 
korzystającymi z mobilnych aplikacji 
bankowych

Czasochłonność procesu instalacji

Przyzwyczajenie do urządzeń 
desktopowych

Korzystanie z alternatywnych 
kanałów (strona light)

Bezpieczeństwo

01.

02.

03.

04.

05.



Analizując powyższe bariery możemy dostrzec, że 
z jednej strony odnoszą się one do problemów UX, 
a z drugiej, do kwestii komunikacji i wizerunku 
bankowości mobilnej. Wiąże się to z realnymi lub 
wyimaginowanymi obawami o komfort korzystania
z aplikacji natywnych oraz przekonaniem, że z pomocą 
urządzeń desktopowych operacje można wykonywać 
szybciej i łatwiej.

Najważniejszą i najmocniej akcentowaną przez naszych respondentów 

przeszkodą okazał się brak identyfikacji z osobami korzystającymi z 

aplikacji bankowych, które postrzegane są jako osoby młode, zabiegane, 

korzystające z aplikacji mobilnych z konieczności, wynikającej z braku 

czasu. Jest to silna bariera psychologiczna, ograniczająca chęć pobrania 

oraz instalacji ze względu na brak utożsamienia z grupą osób, które 

potrzebują tego typu udogodnień.
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TOP 5 BARIER W KORZYSTANIU 
Z APLIKACJI BANKOWYCH03

Niezwykle silne, lecz równie często błędne przekonanie o czasochłonności 

procesu instalacji, skutecznie zniechęca użytkowników do ściągnięcia aplikacji 

ze sklepu. W przypadku naglącej potrzeby skorzystania z konta przez 

smartfona, kompensują sobie wówczas brak aplikacji możliwością użycia 

strony lite, a nawet prośbą o wyręczenie przez przyjaciela lub krewnego.

Kolejną barierą są silne nawyki w korzystaniu z urządzeń desktopowych. 

Użytkownicy uzasadniają to wygodą dużego ekranu, korzystaniem z 

pełnowymiarowej klawiatury (łatwiejsza czynność kopiowania), a przede 

wszystkim aurą domowego zacisza, w którym bez przeszkód można skupić się 

na wykonywaniu operacji bankowych.

Problemy związane z bezpieczeństwem należą do najczęstszych barier 

wskazywanych w dotychczasowych badaniach korzystania z mobilnych 

aplikacji bankowych.² i w naszym badaniu. Kilkoro respondentów wskazało, że 

przeszkodą były tu dla nich negatywne lub dwuznaczne opinie o 

bezpieczeństwie znalezione w sieci. Niektórzy respondenci nie czuli się też po 

prostu zbyt pewnie korzystając ze swojego konta za pomocą telefonu.

Zastanawiałem się nad tym, aby zainstalować 
aplikację, ale jakoś nie miałem czasu i to uciekło.

2 Zob. Monika Mikowska, Rola mobilnych finansów w życiu Polaków 2013, jestem.mobi
i TNS Polska, październik 2013.

Jeżeli mam coś do zrobienia to wejdę w przeglądarkę. 
Jeśli coś mi się nie spodoba, to nie przerwę nagle i nie 
zacznę instalować aplikacji, tylko dokończę to w 
bolączkach i zajmę się czymś innym.



Zostawmy na chwilę bariery, bowiem „przekonaliśmy” 
naszych użytkowników, aby w końcu skorzystali z aplikacji 
oferowanych przez ich banki. Sprawdźmy, czy aplikacje 
bankowe posiadają jakieś błędy krytyczne, które 
zniechęcą naszych badanych na dobre.

Pierwszym krokiem nowego użytkownika jest oczywiście instalacja (oraz 

w niektórych przypadkach uwierzytelnienie) oprogramowania. Większość 

osób poprawnie przeszła ten proces, choć nie obyło się bez trudności. Okazało 

się, że komunikaty o braku autoryzacji były niejasne i nie dawały żadnych 

wskazówek, co należy dalej robić. Użytkownicy obawiali się także phisingu 

i nie mieli pewności, czy dostępne oprogramowanie jest oryginalne.
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TRUDNOŚCI, PROBLEMY 
I KONSEKWENCJE04

Jakby wszedł kanar, to bym się zestresował.
(błąd aplikacji podczas kupowania biletu w tramwaju)

Jak chciałem wykonać przelew był taki komunikat, 
że urządzenie nieautoryzowane, musiałem wejść 
w pomoc i przeczytać co to oznacza.
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TRUDNOŚCI, PROBLEMY 
I KONSEKWENCJE04

Sprawdzanie stanu konta

Wykonanie przelewu dowolnego

Sprawdzenie historii operacji

01.

02.

03.

TOP 3 najpopularniejszych operacji:

Niepoprawne logowanie

Niejasne komunikaty

Mało płynne działanie

01.

02.

03.

TOP 3 błędów w ap. bankowych:

Najwięcej problemów badani mieli z wykonaniem przelewów. Z jednej 

strony część użytkowników narzekała na długi czas ładowania aplikacji, 

z drugiej - na skomplikowane komunikaty. Kłopotliwe okazało się także 

logowanie do aplikacji – trudno powiedzieć, czy wina leżała po stronie 

oprogramowania czy też jakości połączenia.

Po instalacji i sparowaniu urządzenia, badani zaczęli wykonywać swoje 

pierwsze operacje finansowe w ramach aplikacji.

Problematyczne okazało się m.in. kupno biletu w tramwaju czy też znalezienie 

najbliższego bankomatu (niedokładne pokazanie lokalizacji).

Wszystko działa dłużej niż w innych aplikacjach - 
gdyby aplikacja działała jeszcze wolniej, 
zrezygnowałbym z niej.



Tydzień z dzienniczkami minął, nadszedł czas na 
pierwsze podsumowania. Zanim jednak odnieśliśmy 
się do wyników, zapytaliśmy naszych użytkowników, 
czy będą dalej korzystać z aplikacji bankowych po 
zakończeniu badania. Chcieliśmy poznać odpowiedź 
na pytanie, czy zdefiniowane bariery możemy zaliczyć 
do „twardych”, czy „miękkich”, które można przełamać 
w trakcie korzystania z aplikacji.

Okazało się, że użytkownicy po tygodniu z aplikacją postanowili korzystać 

z niej regularnie, na co dzień. Wśród korzyści, jakie oferuje aplikacja, 

respondenci najczęściej wymieniali możliwość kontroli wydatków 

niezależnie od miejsca pobytu a także oszczędność czasu. Przede 

wszystkim użytkownicy uświadomili sobie potrzebę wykorzystywania 

tego rodzaju oprogramowania. Wcześniej sądzili, że aplikacja nie będzie 

im potrzebna – okazało się jednak, że dzięki niej, operacje bankowe 

można załatwiać szybciej i łatwiej.

W reakcjach respondentów PO okresie korzystania z aplikacji warto 

zwrócić uwagę na dwa zjawiska związane z bezpieczeństwem. Po 

pierwsze zwiększenie poczucia prywatności – użytkownicy, którzy 

dotąd obawiali się korzystania z kont przy pomocy telefony, zauważyli, że 

jest w rzeczywistości bardziej osobiste i pozwala choćby na ukrycie 
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TYDZIEŃ 
PÓŹNIEJ…05

informacji o stanie konta i wykonanych przelewach przed pozostałymi 

domownikami. Po drugie, stosunkowo łatwa do przeskoczenia bariera 

informacji o ochronie danych. Jeden z użytkowników bardzo sceptycznie 

podchodził do bezpieczeństwa aplikacji natywnych. Postanowił więc 

zadzwonić na infolinię i porozmawiać o tym z konsultantem. Jak sam 

przyznał, rozmowa ta w dużym stopniu go uspokoiła – dowiedział się jak 

sprawdzić czy połączenie jest szyfrowane oraz gdzie może znaleźć 

informacje o certyfikatach bezpieczeństwa.

Na koniec zapytaliśmy badanych, komu poleciliby aplikacje bankowe. 

Odpowiedzi były spójne – praktycznie wszystkim, którzy aktywnie 

korzystają z rachunku bankowego i „chcą być na bieżąco”. Zaszła tutaj spora 

zmiana w stosunku do pierwotnego wizerunku osoby korzystającej 

z aplikacji mobilnej (wspomniany przez nas wcześniej typ młodego 

i aktywnego przedsiębiorcy lub biznesmena).  Co ciekawe, użytkownicy 

polecali tego typu oprogramowanie także osobom, które dbają 

o bezpieczeństwo, bowiem „aplikacja jest tak samo bezpieczna jak 

desktopowy serwis transakcyjny”.



TYDZIEŃ 
PÓŹNIEJ…05

NIE KORZYSTAM Z 
APLIKACJI BANKOWEJ, 
GDYŻ NIE MAM
TAKIEJ POTRZEBY.

APLIKACJA MOBILNA 
DAJE MI SZYBKI I 
SWOBODNY DOSTĘP DO 
WŁASNYCH FINANSÓW.

OK, 
SPRAWDZĘ.
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Ciekawe cytaty:

Nie chcę, żeby zabrzmiało to jak idiotyczna reklama, 
ale jest to naprawdę przydatne. Tak jak korzystam 
codziennie z FB, z maila, żeby mieć kontakt z ludźmi, 
tak samo ten nielimitowany dostęp do mojego konta 
jest wygodny.

Praktycznie nie ma żadnej różnicy jeżeli chodzi o 
poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu ze strony
i aplikacji. Jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, czy 
sieć wi-fi jest zabezpieczona.

Cieszę się, że wzięłam udział w badaniu, ponieważ 
‘obowiązek’ zainstalowania aplikacji banku 
udogodnił całą tą czynność korzystania z 
bankowości on-line.
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TYDZIEŃ 
PÓŹNIEJ…05

WOJCIECH BOCZOŃ
PRNews.pl
redaktor prowadzący

Aplikacje mobilne oferuje swoim 

klientom większość banków o profilu 

uniwersalnym. W wielu przypadkach są 

to rozbudowane programy,  które stanowią 

poważną alternatywę dla bankowości internetowej. 

Banki prześcigają się w nowinkach wdrażając nowe funkcje. 

Z poziomu aplikacji możemy dziś założyć konto w banku, skasować bilet 

w autobusie czy przechować paragon. I choć banki inwestują w rozwój 

aplikacji mobilnych, to część klientów wciąż podchodzi do tej formy 

obsługi rachunku sceptycznie. 

Obawiają się o swoją prywatność i bezpieczeństwo pieniędzy. Często 

wynika to z niewiedzy, bo brakuje wyczerpujących informacji na ten 

temat. Promocja aplikacji mobilnej powinna być wspierana przez banki 

nie tylko produktowo, ale także edukacyjnie.

http://prnews.pl/



Badanie Symetrii udowodniło, że bardzo duża grupa 
użytkowników smartfonów jest skłonna regularnie 
korzystać z mobilnych aplikacji bankowych. Aby jednak 
tak się stało, warunkiem jest przekonanie ich do instalacji 
aplikacji na pamięci telefonu. Jak tego dokonać? Na bazie 
danych jakościowych a także obserwacji rynku, 
postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie.

Banki funkcjonujące na polskim rynku dostrzegły potencjał drzemiący 

w rozwiązaniach mobilnych i za pośrednictwem Internetu, prasy, telewizji 

czy outdooru reklamują swoje aplikacje (BZ WBK promowane przez 

Kevina Spacey’ego i Arkadiusza Jakubika, ING, Getin Bank, Bank 

Millennium czy Eurobank).

Patrząc na spoty reklamowe, można odnieść wrażenie przesadnego 

minimalizmu, jeśli chodzi o treść takich przekazów. Sama treść 

komunikatu marketingowego nie powinna skupiać się tylko i wyłącznie na 

przekazaniu, iż bank posiada aplikację – to zdecydowanie za mało. Warto 

pokazać jakąś konkretną, wyróżniającą się funkcję lub korzyść, a na to 

zdecydował się praktycznie tylko Getin Bank, prezentując logowanie 

wężykiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to funkcja  ułatwiająca 

użytkownikowi korzystanie z aplikacji, nie otwiera przed nim jednak 

nowych możliwości funkcjonalnych.
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JAK SKUTECZNIE
PROMOWAĆ AP. MOBILNE?06

Niezwykle istotne jest wykorzystywanie w komunikacji społecznego 

dowodu słuszności, co w pewien sposób rozpoczęło BZ WBK ze swoim 

spotem „Kevin Spacey i Arkadiusz Jakubik polecają mobilne Konto Godne 

Polecenia”. Warto pokazać, że "zwykli", "przeciętni" ludzie z powodzeniem 

korzystają z bankowości mobilnej i nie jest ona skierowana wyłącznie do 

określonej grupy społecznej.

W przypadku niektórych użytkowników kluczem może być natomiast 

mocne zaakcentowanie kwestii bezpieczeństwa, tym bardziej, że mobilne 

aplikacje bankowe pod tym względem gwarantują wysoki poziom 

zabezpieczenia prywatnych finansów.3

3 WP.PL, Czy mobilne aplikacje banków są bezpieczne?, 
http://tech.wp.pl/kat,130058,title,Czy-mobilne-aplikacje-bankow-sa-bezpieczne,wid,16
401131,wiadomosc.html, 12.04.2014.http://goo.gl/DPOjO5



JAK PROMOWAĆ

Jak zachęcić użytkownika do instalacji aplikacji bankowej:
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JAK SKUTECZNIE
PROMOWAĆ AP. MOBILNE?06

Wyświetlanie komunikatów zachęcających do pobrania i zainstalowania aplikacji PO wylogowaniu z systemu transakcyjnego. Obecnie takie komunikaty 

pojawiają się przed logowaniem, kiedy celem użytkownika jest wykonanie operacji (a użytkownik w takich okolicznościach nie chce tracić czasu na instalację).

Podczas wizyty użytkownika w oddziale przy okazji np. zakładania konta, warto zaproponować mu pomoc przy instalacji bądź pokazać najciekawsze 

funkcjonalności aplikacji.

Zamieszczanie na stronie banków materiałów wideo, pokazujących krok po kroku jak uruchomić aplikację.

Specjalny numer na infolinię poświęcony wyłącznie kwestiom bezpieczeństwa bankowości mobilnej.

Różne formy gratyfikacji dla użytkownika - rabaty, zniżki (np. darmowe przejazdy komunikacją miejską w BZ WBK)

Utworzenie strony poświęconej bankowości mobilnej - przykład Wells Fargo.

Atrakcyjne oprocentowanie lokaty zakładanej poprzez aplikację mobilną - przykład Getin Bank.

Widget, który pokazuje stan konta bez potrzeby logowania.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.
http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/oszczednosci/lokaty/lokata-mobilna

http://goo.gl/Aa66QN

http://goo.gl/MKJtdW
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- przeświadczenie, że każdy duży
bank posiada aplikację mobilną

- sam(a) mogę się domyslić, jakie są 
podstawowe korzyści z korzystania z aplikacji

- odkładanie instalacji "na później"
- główna przyczyna: brak czasu 
- czekanie na impuls, krtóry zachęci do instalacji 
- zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń 
- przekonanie, że operacje bankowe nie są pilne

- brak pewności, że mój bank
posiada aplikację

- kreowanie przez media wizerunku 
osobykorzystającej z aplikacji: młoda, 
zabiegana, uprawiająca sport, pracująca 
w korporacji, odnosząca sukcesy

"Młody, po wyższych studiach człowiek, który 
pracuje w jakiejś korporacji, co najmniej na 
menadżerskim stanowisku. Korzysta z 
bankowości mobilnej bo jest w ciągłym ruchu." 

"Poleciłbym każdemu. Według mnie warto 
mieć coś takiego na wszelki wypadek."

"Tak mi się wydaje, że bank oferuje
aplikację. Wątpię, żeby jej nie było."

"Jakbym miała aplikację mobilną, to pewnie 
odbywałoby się to wszystko szybciej."

"Zastanawiałem się nad tym, aby
zainstalować aplikację, ale jakoś nie
miałem czasu i to uciekło."

- świadomość zalet aplikacji: szybkość, dostępność 
- najwięcej zalet dostrzegały osoby, które 
korzystały już z bankowości mobilnej 
(przez przeglądarkę) 
- brak większych obaw o bezpieczeństwo

Potrzeba użytkownika / 
miara sukcesu danego etapu

Czy potrafię opisać osobę, która
korzysta z aplikacji mobilnej? Wiem, że mój bank ma aplikację mobilną Widzę zalety aplikacji, chcę ją zainstalować

Podejmuję decyzję o instalacji
Mój bank potrafi zachęcić mnie do
korzystania z aplikacji

User Experience

Szanse

Zagrożenia

Korzystanie z aplikacji może być jednym
z elementów pozytywnie wpływających na
wizerunek użytkownika

Potencjalny użytkownik może mieć przeświadczenie, 
że aplikacje mobilne banków są rozwiązaniem dla 
wąskiej grupyodbiorców

W oczach użytkowników bankowość
mobilna staje się standardowym rozwiązaniem

Reklamy, w których główny przekaz koncentruje się 
na tym, iż bank posiada aplikację, mogą być 
niewystarczające - użytkownicy mogą mieć trudności 
w rozróżnieniu oferty różnych banków

Klienci sami już dostrzegają niektóre zalety

Komunikowanie oczywistych korzyści nie
zachęci klientów do zainstalowania aplikacji

Pozwolenie użytkownikowi, aby wybrał "niedoskonały" 
sposób korzystania z bankowości mobilnej (np. stronę 
lite) może spowodowac, iż później cieżko będzie
zmienić jego przyzwyczajenia

Postrzeganie osób
korzystających z aplikacji

Świadomość istnienia
aplikacji mojego banku

Dostrzeganie zalet
korzystaniaz aplikacji

Podjęcie decyzji o instalacji

- po zaintalowaniu i korzystaniu 
z aplikacji stwierdzenie, że z aplikacji 
może korzystać praktycznie każdy

Co zaskakuje
pozytywnie?

Co zaskakuje
negatywnie?

Co czuje i myśli
użytkownik?

PRZED INSTALACJĄ DECYZJA O INSTALACJI

MAPA PODRÓŻY
UŻYTKOWNIKA07



Co zaskakuje
pozytywnie?

Co zaskakuje
negatywnie?

Co czuje i myśli
użytkownik?

-poradniki "krok po kroku" pomagają 
użytkownikom w przejściu procesu 
- uwierzytelnienie zwiększa poczucie
bezpieczeństwa

- brak płynności, niespodziewane przerwy 
w działaniu

- część instrukcji jest napisana nieprzystępnym językiem 
- proces uwierzytelniania postrzegany jako coś
skomplikowanego 
- prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
technicznych podczas uwierzytelnienia 
- duże bloki tekstu, brak podzielenia na kroki
utrudnia cały proces

-postrzeganie instalacji aplikacji jako 
bardzo czasochłonny proces 
- potrzeba, aby zainstalować aplikację na
"spokojnie", w domu

"Wiedziałem jak zainstalować - tak jak
każdą inną - klikam i instaluje się sama"

"Jak chciałem wykonać przelew był taki
komunikat, że urządzenie nieautoryzowane, 
musiałem wejść w pomoc i przeczytać co to 
oznacza." 

"Byłem poproszony o zweryfikowanie 
urządzenia za pomocą kodu. Informacja bardzo 
zawiła, mało czytelna."

„Przelew zdefiniowany - to jest nawet prostsze 
niż na stronie, trzeba się mniej przeklikać.”

- obsługa aplikacji nie sprawia użytkownikom 
problemów 
- regularne korzystanie z aplikacji po 
zainstalowaniu 
- zwiększenie poczucia prywatności i ułatwienie
kontroli wydatków

Potrzeba użytkownika / 
miara sukcesu danego etapu Aplikacja zostaje zainstalowana Aplikacja zostaje uwierzytelniona Korzystam regularnie z aplikacji

User Experience

Szanse

Zagrożenia

Najodpowiedniejszym miejscem do zainstalowania 
i uwierzytelnienia aplikacji jest dom

Postrzeganie instalacji i uwierzytelnienia
jako czasochłonnego i kłopotliwego procesu

Użytkownicy rozumieją, dlaczego należy
uwierzytelnić aplikację

Postrzeganie instalacji i uwierzytelnienia
jako czasochłonnego i kłopotliwego procesu

Intuicyjny i przejrzysty interfejs jest największą
zachętą do regularnego korzystania z aplikacji

Brak płynności w działaniu może skutecznie zniechęcić 
do wykonywania danej operacji, a w dalszej 
perspektywie nawet i do korzystania z aplikacji

Postrzeganie osób
korzystających z aplikacji

Świadomość istnienia
aplikacji mojego banku

Dostrzeganie zalet
korzystaniaz aplikacji

- łatwość instalacji aplikacji, która wygląda 
bardzo podobnie jak pozostałe aplikacje natywne 
- link ze strony banku przekierowujący do 
sklepu z aplikacjami zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa (użytkownik ma poczucie, że 
instaluje właściwą aplikację)

INSTALACJA I KORZYSTANIE Z APLIKACJI
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MAPA PODRÓŻY
UŻYTKOWNIKA07

Pobranie i instalacja aplikacji Uwierzytelnienie aplikacji Korzystanie z aplikacji

Legenda:

Odczucia użytkownika są 

pozytywne, zadanie wykonuje 

się bez większych problemów

Użytkownik może zrealizować 

zadanie, ale napotyka na 

istone problemy

Występują krytyczne błędy, 

użytkownik musi wykazać się 

dużą motywacją, by 

zrealizować zadanie



Największymi barierami w korzystaniu z mobilnych 
aplikacji bankowych jest przeświadczenie, że proces 
instalacji oprogramowania jest trudny i czasochłonny. 
Wiele użytkowników jest także zdania, że bankowość 
mobilna jest znacznie mniej wygodna od desktopowej
i nie jest im potrzebna.

Jak się okazało, tydzień spędzony na regularnym korzystaniu z aplikacji 

zmienił odczucia badanych o 180 stopni. Po pierwsze, zmieniło się 

wyobrażenie na temat grupy użytkowników bankowości mobilnej - 

postrzegana była jako grupa ekskluzywna, której członkowie muszą 

spełniać określone kryteria (młody wiek, wysoki status społeczny etc.). Po 

drugie, aplikacje okazały się łatwe w obsłudze i pozwoliły na szybką 

realizację celów. Napotkane trudności były niewielkie i nie wpłynęły na 

obniżenie satysfakcji z korzystania z aplikacji.

Nasze badanie jest dowodem, że bariery w korzystaniu z mobilnych 

aplikacji bankowych są relatywnie łatwe do przełamania. Co za tym idzie, 

banki powinny przyłożyć dużą wagę do komunikacji i sposobu prezentacji 

swoich produktów mobilnych za pośrednictwem różnych kanałów.

Bardzo istotna w tego typu komunikacji jest koncentracja na wymiernych 

korzyściach dla każdego użytkownika. W chwili obecnej większość banków 

posiada własną aplikację mobilną i tego typu oferta przestała być już 

wyróżnikiem. Zamiast „Bank X posiada aplikację mobilną” powinno się raczej 

formułować komunikat „Aplikacja banku X umożliwia…”.

Banki powinny pamiętać o pomocy i ułatwieniu użytkownikowi ściągnięcia oraz 

uwierzytelnienia aplikacji. Proces ten wzbudza pewne obawy, warto więc zadbać 

o jak najmniejszą liczbę kroków, intuicyjność oraz prosty onboarding. Bardzo 

dużo sprowadza się więc tutaj do UX aplikacji, które powinno być uwzględnianie 

na każdym punktu styku Klienta z produktem.

PODSUMOWANIE

MOBILNE APLIKACJE BANKOWE: BARIERY 16

PODSUMOWANIE



User Experience jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów 

biznesu w ostatnich latach. Firmy stosujące podejście UX wiedzą, że 

zrozumienie perspektywy użytkownika i zintegrowanie jej z celami 

biznesowymi prowadzi do wymiernych korzyści zarówno dla producentów 

oraz dostawców, jak i końcowych odbiorców produktów i usług. 

UX Alliance – międzynarodowe, elitarne stowarzyszenie firm zajmujących 

się realizacją projektów z zakresu user experience – stworzyło program 

certyfikacyjny w zakresie UX, przeznaczony dla osób kierujących 

projektami w dziedzinach związanych z internetem i nowymi 

technologiami.

Certyfikat UX-PM (User Experience dla Project Managerów) daje 

możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu UX, 

przekazywanych przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. 
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Masz wpływ na User Experience w Twojej firmie?

ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT!

Jesteś zainteresowany?
Wyślij e-mail o treści: ”Certyfikat UX-PM” na adres: contact@symetria.pl

Rozumienia doświadczeń użytkownika i zdolności wspierania rozwiązań 

UX w procesach projektowych.

Umiejętności przygotowania narzędzi, aktywnego uczestnictwa i 

dostarczania wartościowego wkładu w realizację projektu z 

perspektywy UX.

Pełnienia roli lidera UX i wyznaczania strategii łączącej user experience 

klienta oraz biznesu, przekładających się na optymalizację kluczowych 

wskaźników efektywności.

Program certyfikacyjny składa się z trzech etapów, 
prowadzących do:

http://www.uxalliance.com/http://symetria.pl/http://www.ux-pm.com/ Supported by:



PAT RO N I  M E D I A L N I

PAT RO N I  M E R Y TO R YC Z N I
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http://www.admonkey.pl/ http://www.brief.pl/ http://www.computerworld.pl/ http://www.marketing-news.pl/

http://forsal.pl/ http://gb.pl/ http://gomobi.pl/ http://www.gazetaprawna.pl/

http://mediarun.pl/ http://o-m.pl/ http://www.spolecznosci.pl/ http://wyborcza.biz/

http://iab.org.pl/ http://www.bankier.pl/ http://welcome.manbase.com/ http://prnews.pl/ http://www.uxalliance.com/
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