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Cyfrowa Transformacja Detalu – znaczące wzrosty digital
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Cyfrowa Transformacja Detalu

• Zmiana na zwinne metodologie pracy

• Laboratorium Innowacji

• Platforma Omnichannel

• Transformacja kanałów obsługi

• Nowoczesne metody komunikacji

• Sprzedaż i samoobsługa „na klik”

• Open banking

Cyfrowa 

Transformacja Detalu

NOWOŚĆ

?

Nowe Pekao24Omnichannel Sprzedaż na „klik”

Aplikacja PeoPay 3.0Rozwój PeoPay Konta na „selfie”

Działalność LAB Płatności mobilne Qlips (efaktury) 

Dostępny w czerwcu



Bank Pekao jako pierwszy był gotowy z kontem na selfie w czasie pandemii

 I kw. 2020 był drugim najlepszym w historii kwartałem sprzedaży kont Pekao

 I kw. 2020 sprzedaż 125 tys. kont osobistych o 11,5% większa r/r

 dynamiczny wzrost sprzedaży kont przez internet / aplikację PeoPay

 22% sprzedaży kont zainicjowanych w formie cyfrowej w I kw ’20,

 +140% wzrost sprzedaży w pełnym procesie selfie I kw ’20 do IV kw ’19

 notujemy wysoką jakość otwieranych kont, w tym potwierdzona jest saldem
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+65%

Sprzedaż kont osobistych (tys.)

Sprzedaż kont osobistych w digital

2,3x

Sektor bez Pekao S.A. Pekao S.A.

Saldo rachunków rośnie szybciej niż rynek1

x 3,2

+5,7%

+18,5%

1 Zmiana w 1kw’20; Suma rachunków bieżących oraz oszczędnościowych w PLN; Dane dla sektora bazujące 

na raporcie NBP wyłączając Pekao 



Konsekwentnie stawiamy na akwizycję nowych klientów oraz na digital
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Bank Pekao – bankiem dla młodych, już od dnia narodzin

Konto 

Przekorzystne

<26 lat
bezwarunkowo

bezpłatne

#1 dla młodych1

42% pozyskanych 

w 19’ klientów  jest <26

Wiodący bank dla studentów 

>220 tys. klientów

780 tys. młodych

<26 lat

1,3 mld oszczędności 

na Moich Skarbach 

(młodzi <18 lat)

~1,6 mln rodziców Silna pozycja we wsparciu 

Programów rodzinnych 

(12,7% udział w 300/500+)

Zaangażowanie w edukację np.: 

Lekcje przedsiębiorczości

Portal OK, GO!

1 Ranking Kont Studenckich, taniekonto.pl, maj 2020



Nowy Raport Banku Pekao S.A.!



Główne motywacje założenia konta dziecku są związane z edukacją

 90% matek dzieci w wieku 3-16 lat uczy swoje dziecko oszczędzania

 rodzice są przekonani, że warto uczyć dzieci oszczędzania …

… ale czują, że nie są przygotowani do edukacji finansowej

 62-87% dzieci otrzymuje kieszonkowe (3-16 lat), 

najczęściej w gotówce (83%) w wysokości 27-61 zł 

 dzieci oszczędzają na smartfon, rower, hulajnogę, deskorolkę, 

komputer, konsolę, wyjazd, ubranie, buty 

 dzieci marzą o własnej karcie, gdyż to oznaka dorosłości 

 rodzice obawiają się ukrytych opłat w kontach dla dziecka

63% 71% 84%Korzystanie ze smartfona

przez dzieci

3-6 lat 7-10 lat 11-16 lat

Źródło: IQS Family Power raport, 2019



Bank Pekao S.A. przedstawia!



Ekosystem PeoPay KIDS

Dedykowana aplikacja 

z kontem i kartą 0 zł dla dziecka

Panel rodzica do zarządzania aplikacją 

w nowym PeoPay oraz nowym Pekao24

+



Laboratorium Innowacji – nowe podejście do projektowania rozwiązań

ETAP 3.

Dopracowanie i wdrożenie rozwiązania

ETAP 2.

Wypracowanie rozwiązania

ETAP 1.

Zdefiniowanie wyzwania

PO, produkt + różne zespoły 

z banku

PO, produkt + różne 

zespoły z banku

• Szeroki research

• Wywiady z dziećmi i rodzicami

• Warsztaty kreatywne z dziećmi i rodzicami

• Testowanie pierwszych pomysłów 

na rozwiązanie z użytkownikami

• Zbudowanie i praca  interdyscyplinarnego 

zespołu odpowiedzialnego za stworzenie 

innowacyjnej koncepcji produktowej i budowę 

aplikacji i serwisu webowego

• Zaangażowanie dzieci w stworzenie i wybór 

wyglądu aplikacji, postaci, kart

• Testowanie pierwszych koncepcji

• Testowanie prototypów z użytkownikami oraz 

iteracyjne zmiany w koncepcji

• Dopracowanie ekranów oraz development

• Testy UX 

• Testy family&friends

• Opracowanie materiałów marketingowych 

i edukacyjnych

Zweryfikowanie potrzeb i oczekiwań 

przyszłych użytkowników

Zweryfikowanie czy nasze 

rozwiązanie odpowiada na te 

potrzeby i oczekiwania

Dopracowanie rozwiązania 

i prace wdrożeniowe



Pakiet PeoPay KIDS – jak to działa?

Portfel,
czyli Konto Przekorzystne dla młodych.

0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego

Skarbonki, 
w ramach rachunku oszczędnościowego Mój Skarb, na których 
dziecko będzie mogło zbierać pieniądze na wymarzone cele.
0 zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowego

Dedykowana karta PeoPay KIDS
wydawana dziecku do Konta Przekorzystnego dla młodych.
0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej

Aplikacja mobilna PeoPay KIDS, 
instalowana na telefonie dziecka
0 zł za korzystnie z aplikacji

Otwieranie pakietu 

PeoPay KIDS

W pełni zdalne założenie oraz aktywacja pakietu PeoPay KIDS 
przez Panel rodzica w nowej aplikacji PeoPay i nowym serwisie internetowym Pekao24

Prosty proces aktywacji 
Wymagane są podstawowe dane. Pakiet PeoPay KIDS można również założyć 
w oddziale, bez obecności dziecka

Co wchodzi w pakiet 

PeoPay KIDS
skarbonki

portfel

karta



Unikalna aplikacja dla dzieci w wieku 6-13 lat

Dostęp w aplikacji do rachunków 
Konto Przekorzystne dla młodych oraz Mój Skarb 

Portfel
zarządzanie

środkami 

na koncie

Skarbonki
zbieranie na

konkretne cele

Karta*
płatności

i zarządzanie

kartą

Przelewy
po akceptacji

rodzica

Doładuj*
doładowanie

telefonu na kartę

Trener
wiadomości,

podpowiedzi,

edukacja



Panel rodzica – podstawowe funkcje

Zdalne założenie pakietu i aplikacji PeoPay KIDS
Konto Przekorzystne dla młodych oraz Mój Skarb 

Podgląd środków na 

rachunkach dziecka
operacje i historia 

rachunków dziecka 

Szybki i prosty przelew 

oraz kieszonkowe dla dziecka

Zarządzanie funkcjami

karty dziecka
zmiana limitu transakcji,

zablokowanie/zastrzeżenie

Zarządzanie aplikacją dziecka:
zablokowanie / odblokowanie / dezaktywacja



Unikalne karty dla dzieci w wieku 6-13 lat

ZUZANNA NOWAK
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Instrukcja dla rodziców – jak zacząć?



Materiały edukacyjne





Aplikacja
PeoPay KIDS

Już wkrótce dostępna na:


