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ambicja

miliard skonsolidowaneGo wynikU netto

2012 2015

mld
PLN

1.2

1.8
mld
PLN

~50%

2012 2015

7.8%

>15%

~2x

~50% wzrostu wyniku
z tytułu odsetek

~2x wzrost roe~50% spadek odpisów

20122011 2015

mln
PLN

mln
PLN 970

1200

550
mln
PLN

~50%

Liczby prezentują cele strategiczne, ich realizacja jest ambicją zarządu Banku, nie stanowią prognozy wyników.

cel:

Osiągnięcie wyniku przy umiarkOwanym wzrOście aktywów (+ ~10%)

sZybsZy roZwój? jesteśmy Zainteresowani oPortunistycZnymi akwiZycjami.



tomek
35 lat

Zarobki
4 tys. brUtto

tomek kupił opla, na kredyt   
w getinie.

jest zadowolony, kredyt dostał  
od ręki, szybko mógł cieszyć się 
nowym samochodem.
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tomek nie miał Problemu Ze skorZystaniem    
Z dobrej oferty getinu

ale Gdyby tomek cHciaŁ 
otworZyĆ nowe konto?

to roZważałby racZej inny bank...
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dlacZeGo?
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dlacZego?

bo wierZy, że tam otrZyma 
lePsZą jakośĆ obsŁUGi.   
a jemU ta jakośĆ jUż się   
należy!

Póki Polska była na dorobku, na rynku rZądZiła cena.
sPołecZeństwo się bogaci – wymagania wZrastają. 

forbes 09/2012
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jakośĆ
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jakość

jakośĆ UsŁUG w Polsce   
wyraźnie się PoPrawia

biedronka, lidl, dworce, lotniska, drogi
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wyZwanie?
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mam kredyt
w Getin bankU

bank ofert Produktowych

jestem
w Getin bankU

mój bank
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rekordowy wZrost

8 lat rekordowych wZrostów
PrZy bardZo dobrych
wynikach finansowych

teraZ cZas na Ponowne
osiągnięcie wysokich
wskaźników efektywności…

...PoPrZeZ Zdobycie „Pucharu”  
w nowym dla banku obsZarZe

efektywnośĆ
cUstomer service

stali klienci
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GŁówne cele strateGii
2013 – 2015
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Zmiana dna bankU

Zdecydowana poprawa jakości obsługi

adekwatne i przejrzyste produkty

innowacyjność nakierowana na relacje

Zmiana dna banku

główne cele strategii 2013 – 2015
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efektywnośĆ
ważniejsZa niż wZrost

wykorzystanie pozycji banku – milion   
aktywnych ror

Zmieniony mix kredytowy

skok technologiczny i silniejsza marka

Zmiana dna banku

efektywność
ważniejsZa niż wZrost

główne cele strategii 2013 – 2015
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bank o stabilnycH,
PowtarZalnycH
i PrZewidywalnycH
wynikacH

mniejsza presja na koszt finansowania

dalszy spadek kosztu ryzyka

trzymanie „apetytu na ryzyko”
nowej produkcji

Zmiana dna banku

efektywność
ważniejsZa niż wZrost

bank o stabilnych,
PowtarZalnych
i PrZewidywalnych
wynikach

główne cele strategii 2013 – 2015
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transformacja
orGaniZacji
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cZołówka
technologicZna

nowa obsługa
PosPrZedażowa

silne komPetencje crm

mój bank

dobra obsługa

nie sPrZedadZą mi cZegoś    
cZego nie PotrZebuję

innowacyjne ale
PraktycZne

adekwatne

ZroZumiałym jęZykiem

nowe cele do osiągnięcia

Zero tolerancji
dla braku etyki

PrZedsiębiorcZość

transfOrmacja Organizacji

kli
enci

Procesy

i tecHnoloGia

Pracow
nicy

ProdUkty
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2012 20142011 2013 2015

19

5

22

10 3

PrZyjaZny bank „newsweek”

2012 20142011 2013 2015

76%
90%

nb

85% 90%

średni wynik w badaniu
mystery shoPPer

2012 20142011 2013 2015

460k

800k
340k

600k

1000k

aktywne rachunki

transfOrmacja Organizacji
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jesteśmy Zainteresowani
oPortUnistycZnymi akwiZycjami
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jesteśmy zainteresOwani OpOrtunistycznymi akwizycjami

ZakUP sPrZedaż

2009

2011

2012

2010

nOBle securities
(dawny dom maklerski Polonia net s.a.)

gmac Bank pOlska

link4 life tunŻ

DnB nOrD
(zorganizowana część przedsiębiorstwa)

Dexia kOmmunalkreDit
Bank pOlska

allianz Bank pOlska

Open finance

tu eurOpa

Open life tuŻ
(dawny link4 life tunż)

iDea Bank
(dawny gmac bank Polska)

kolejne akwiZycje
możliwe

Posiadamy wysokie
komPetencje

PrZy dUżej skali
PodwyżsZenie kaPitaŁU
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bank rósŁ 2x sZybciej
niż rynek...
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Bank rósł 2x szyBciej niŻ rynek...

~21%

#1

~18%

#2

#1

~37% / <40%

#1

~21%

14

śreDniOrOczny wzrOst sumy BilansOwej

DOraDztwO finansOwe

śreDniOrOczny wzrOst kapitałów własnych

Bank z większOściOwym pOlskim kapitałem

w rynku kreDytów samOchODOwych

wskaźnik kOsztów DO przychODów

private Banking

śreDniOrOczny wzrOst liczBy klientów Banku

pOzycja wśróD największych pOlskich marek

1. na podstawie rankingu rzeczpospolitej z 2012 roku.

~xx%  Dane Dla Okresu 2009-2012 (2009 na Podstawie danych skonsolidowanych Profroma)
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… dZięki cZemU wsZedŁ
do cZoŁówki PolskicH
banków w Zaledwie 7 lat
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…Dzięki czemu wszeDł DO czOłówki pOlskich Banków w zaleDwie 7 lat

za „rzeczpospolita” wyniki banków po Q2 2012 r.

suma bilansowa
1 Pko bP 190 438
2 bank Pekao 148 311
3 bre bank 95 045
4 ing bank 70 260
5 bZ wbk 59 336
6 getin noble bank 57 101
7 bgk 53 564
8 bank millenium 51 507
9 kredyt bank 43 495

10 bank handlowy 41 856

Przychody z odsetek
1 Pko bP 6 487

2 bank Pekao 4 138

3 bre bank 2 173

4 getin noble bank 2 141

5 ing bank 1 890

6 bZ wbk 1 890

7 bank millenium 1 524

8 kredyt bank 1 171

9 credit agricole 1 075

10 bank handlowy 1 047

należności od klientów
1 Pko bP 141 331

2 bank Pekao 97 308

3 bre bank 67 889

4 ing bank 49 785

5 getin noble bank 43 687

6 bank millenium 40 983

7 bZ wbk 38 992

8 kredyt bank 30 677

9 nordea bank 27 478

10 bank bPh 26 482

Przychody z prowizji
1 Pko bP 1 854

2 bank Pekao 1 391

3 bre bank 773

4 ing bank 645

5 getin noble bank 588

6 ing bank 566

7 bank bPh 358

8 bank handlowy 358

9 bank millenium 330

10 alior bank 301

Zobowiązania wobec klientów
1 Pko bP 146 987

2 bank Pekao 106 753

3 bre bank 54 157

4 ing bank 52 190

5 getin noble bank 48 964

6 bZ wbk 46 210

7 bank millenium 39 644

8 bgk 33 765

9 kredyt bank 29 626

10 bank bgż 24 124
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Unikalny mix PrZewaG
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unikalny mix przewag

dotarcie do klientów

silne komPetencje sPrZedażowe

atrakcyjne Produkty i konkurencyjne ceny

efektywny marketing

2,2 mln klientów – wZrost o blisko 50%
w ciąGU ostatnicH dwócH lat

sZybkośĆ reakcji na Zmiany

sZybka reakcja w sytuacji koniecZności
reorganiZacji biZnesu

udowodniona w 2009 i 2011 roku

Zmiana strUktUry sPrZedaży w ciąGU Zaledwie
jedneGo rokU PrZy ZacHowaniU oGólneGo 
PoZiomU sPrZedaży

skUtecZna kontrola kosZtów

ścisła dyscyPlina kosZtowa

niskie c/i

c/i 37% – blisko 1⁄4 Poniżej średniej    
dla sektora

bank niGdy nie PrZekrocZyŁ PoZiomU 40% c/i

wiele kanaŁów dystrybUcji

strategia wielu marek: getin, noble, oPen finance…

dotarcie do różnych gruP docelowych

oddZiały, francZyZa, centra kredytowe, mocny 
internet

wysoka efektywność sPrZedaży telefonicZnej

PrZedsiębiorcZośĆ

innowacyjnośĆ
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dynamicZny roZwój
rodZi wyZwania
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Dynamiczny rOzwój rODzi wyzwania

Brak nacisku na relacje z klientami

wizerunek i jakOść wymagające pOprawy

wyczerpywanie się nisz prODuktOwych

wyŻsze OD rynku ryzykO kreDytOwe

koniecZna wyraźna Zmiana
sPosobU dZiaŁania
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Zamiana sZybkieGo wZrostU
na wysoką efektywnośĆ



zamiana szyBkiegO wzrOstu na wysOką efektywnOść

skOk technOlOgiczny
i Operacyjny

aDekwatne
prODukty

nOwy serwis
sprzeDaŻy

pracOwnicy
partnerem
w Biznesie

Bezpieczna
struktura

Bilansu

jakOść
pOrtfela

pOprawa
wizerunku
i zaufania

pełna OBsługa 
klienta

20

34
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skok tecHnoloGicZny
i oPeracyjny

Procesy & technologia
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

skOk technOlOgiczny i Operacyjny

najnOwOcześniejsze rOzwiązania w jeDnym miejscu

Oferta

kOntakt

usługi

OBsługa

cel

nie tylkO sprzeDaŻ, ale teŻ sprawny crm
i OBsługa pOsprzeDaŻOwa

wzmOcnienie Operacji Banku

raz w rOku efekt wOw

stale rOzwój rOzwiązań i funkcjOnalnOści

chcemy Być

tOp3
w rOzwOju technOlOgii
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

skOk technOlOgiczny – juŻ rOzpOczęty…

Nowoczesny
kafelkowy interfejs mobilna

Aplikacja mobilna

Przelewy
mailem

Przelewy
Facebook

Przelewy
SMSem

Personal
Finance Manager

Nowoczesna
karta z displayem

5000 4345 5439 2342
000316 08/16

ca rd ho ld er n am e

1 2 3 4 5 c

6 7 8 9 0 ok

1608

telefonem NFC



Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

38

skOk technOlOgiczny – juŻ rOzpOczęty…

widgety

kalendarz, kursy walut, 
kalkulator walutowy

08
personal  
net worth

Bilans

Ostatnia  
wola

metalowa karta  
debetowa

1608

transakcyjne 
rachunki 
walutowe

$
€

ekspresowe

PayByNet / PayByLink

przelewy  
ekspresowe
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adekwatne ProdUkty

Produkt
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

aDekwatne prODukty

prOsty i zrOzumiały język

prODukty ODpOwieDnie Dla klienta

nOwe stanDarDy DOkumentacji

nOwe stanDarDy DystryBucji

najwyŻsze stanDarDy w zakresie kOnstrukcji Oferty
prODuktOwej

przemyślany OD nOwa prOces przygOtOwania prODuktów

rOr/rachunek BieŻący najwaŻniejszym prODuktem w Banku

innOwacje tak, ale tylkO wteDy, gDy Bezpieczne z punktu
wiDzenia ryzyka reputacyjnegO Oraz ODpOwieDnie Dla klienta

prO-kliencka kOnstrukcja – przejrzystOść kOnstrukcji
prODuktów i ich DOkumentacji
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nowy serwis sPrZedaży

sieć sPrZedaży
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

prOjekt Quality – skOk jakOściOwy w sieci sprzeDaŻy

nOwi wyBrani pracOwnicy

aDekwatne systemy mOtywacyjne

kOnsekwentna Ocena pracOwników

specjalnie przygOtOwane szkOlenia

wysOka jakOść OBsługi

jakOść OBsługi kluczOwym elementem systemu
mOtywacyjnegO

cykliczna Ocena m.in. znajOmOści Oferty, jakOści OBsługi
klientów, rzetelnOści przekazywania infOrmacji

mystery shOpper i nps jakO stałe prOgramy

szkOlenia – weryfikacja wieDzy – certyfikacja

nOwe placówki – uruchOmiOne juŻ 2, 1hy 2013=30,
DO 2015 cała sieć
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

nOwy mODel ODDziału

DO pOłOwy 2013
zmiana mODelu w 30

ODDziałach.

zmiana całej sieci
DO kOńca 2015.
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Pracownicy Partnerem
w biZnesie

Pracownicy
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

pracOwnicy partnerem w Biznesie

nOwe zasaDy rekrutacji, assessment i DevelOpment

Brak miejsca Dla OsóB, Dla których stanDarDy
custOmer service nie są priOrytetem

atrakcyjny system mOtywacyjny
ale Oparty na nOwych kryteriach

szyBka weryfikacja managerów i pracOwników
Ocena i reakcja

wzmOcnienie w kulturze Organizacyjnej elementów 
związanych z jakOścią OferOwanych usług
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PeŁna obsŁUGa klienta

klient
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

OD faBryk prODuktów DO pełnej OBsługi

rOr

hipOteka samOchóD

lOkata gOtówka

hipOteka

lOkata

m
ik

rO
 f

ir
m

y

gOtówkai raty

samOchóD

strategiczny cel

we wszystkich segmentach

BuDOwa Bazy aktywnych
rachunków

umOŻliwiających pOgłęBienie 
relacji z OBecnymi klientami

wspierających mOŻliwOści 
x-sell

zapewniających staBilne 
źróDłO finansOwania
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

OD faBryk prODuktów DO pełnej OBsługi

2012 2015

450

1000

~2x

licZba aktywnych ror (tys.)*

2012 2015

9

20

~2x

udZiał osadu na ror
w saldZie dePoZytowym (%)

* spośród 3 milionów wszystkich klientów
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

kOlejne segmenty BankOwOści firmOwej

20122011 2015

4.8

3.6

10

~2x

saldo kredytów firmowych 
brutto (mld Pln)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

sme

deweloPerZy

leasinG

mikro firmy

mniejsZe korPoracje

sektor PUblicZny

aktualnie silna pOzycja Banku

OBszary rOzwOju
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

amBitny rOzwój OBszaru firm …

niskie ryzykO kreDytOwe

rOzwój sieci OBsługi kasOwej w Banku

tańszy DOstęp DO staBilnych źróDeł
DługOterminOwegO finansOwania

nOwOczesne rOzwiązania BankOwOści transakcyjnej

getin Bankiem pierwszegO wyBOru

wzmOcnienie relacji z pOzyskanymi klientami

wejście w segment większych pODmiOtów

rachunek BieŻący jakO prODukt wiODący

współpraca ze spółką getin leasing

wykOrzystywanie pOzycji liDera
w kreDytach samOchODOwych

... BankOwOści Dla firm

… OBecnOści w nOwych
segmentach
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

51

nOBle Bank

zachOwanie ODręBnej prestiŻOwej linii BiznesOwej,
sieci i marki

kOmpleksOwe DOraDztwO: asset/wealth management,
własny DOm maklerski i tfi

klient OBsługiwany przez zespół DOraDców

nOwe usługi: zaBezpieczenie i transfer majątku,
last will, hOme Office

cOrpOrate private Banking

usługi DODane: cOncierge, life, career, charity

relacja BuDOwana
na pOjeDynczych
transakcjach

relacja Oparta
O transakcyjny
rachunek
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PoPrawa wiZerUnkU
i ZaUfania

wiZerunek



Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

mOcniejszy wizerunek

silniejsza marka getin – kOniec swOjskOści, czas na aspiracyjnOść

cel: trafienie DO kOszyka rOzwaŻanych marek przy zakłaDaniu 
rachunku

14. marka w pOlsce pOD wzglęDem wartOści – pOlska marka mOŻe 
OferOwać eurOpejską jakOść OBsługi

klienci muszą pOczuć, Że getin tO miejsce, z któregO chcieliBy
kOrzystać na cO Dzień:

nowy oddZiał,
nowe kanały dostęPu,
nowe Produkty.

pODkreślanie elementów fair Oferty Banku

 

 

nie pODpisuj umOwy,

53
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jakośĆ Portfela

ryZyko

20
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

ryzykO kreDytOwe pOD kOntrOlą

cOraz większy uDział nOwegO pOrtfela kreDytOwegO
w salDzie

spaDek ODpisów:

rygOrystyczne przestrzeganie przyjętych załOŻeń
„apetytu na ryzykO”

integracja centrów akceptacji

BuDOwa kOmpetencji ryzyka w nOwych OBszarach
BiznesOwych

kredyty sPrZedawane od 2010 kilkUkrotnie 
lePsZe od tycH UdZielonycH PrZed 2010*

* w oparciu o porównanie udziału kredytów z przeterminowaniem w kwotach uruchomień z poszczególnych okresów

jakośĆ Portfela UdZielaneGo od q2 2010
ZGodna Z ZakŁadanym „aPetytem na ryZyko”

kreDyty hipOteczne

kreDyty gOtówkOwe
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beZPiecZna strUktUra
bilansU

bilans
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Procesy & technologia     Produkt     sieć sPrZedaży     Pracownicy     klient     wiZerunek     ryZyko     bilans

Bilans: efektywnOść waŻniejsza niŻ wzrOst

PoPrawa sytUacji bilansowej PrZy jednocZesnym
obniżeniU kosZtów finansowania

kOncentracja na sprzeDaŻy krótkich i 
szyBciej amOrtyzujących się prODuktów

aktywa

wyDłuŻenie terminu pasywów

pasywa

wysOka Dynamika aktywów
w segmencie BiznesOwym

zwiększenie ODnawialnOści

zarząDzanie strukturą sprzeDaŻy
(np. hipOteki nie mOgą stanOwić >40% 
nOwej sprzeDaŻy)

kOncentracja na rachunkach
BieŻących gwarantujących staBilne
i kOrzystne cenOwO śrODki

relacja kreDyty/DepOzyty BęDzie utrzymana pOniŻej 100%

inne Dźwignie pOprawy sytuacji BilansOwej
     
     mało agresywny wZrost aktywów do 2015 roku ZmiejsZa Presję na finansowanie
     alternatywne źródła akwiZycji Płynności (nP. sekurytyZacja, emisja obligacji, bPw)

priOrytetem staBilny, przewiDywalny Oraz Bezpieczny płynnOściOwO rOzwój Banku
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co osiąGamy?
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wykOrzystanie Bazy klientów

spaDek kOsztu finansOwania

pOwtarzalnOść przychODów

spaDek ODpisów

lepsza efektywnOść

staBilnOść Biznesu

cO Osiągamy?
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nowe dna
Getin noble bank








dZiękUjemy!



zastrzeŻenia

niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy getin noble banku sa oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub re-
komendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak getin noble bank sa nie może zagwarantować ich kom-
pletności i pełności. getin noble bank sa nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. informacje zawarte w prezentacji nie były 
przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez getin noble bank sa danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia 
prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez noble 
bank sa lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na bank jako spółkę publiczną. w żadnym wypadku zawartość niniejszej 
prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani spółka, ani jej przedstawiciele 
nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji 
lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. spółka nie jest zobowiązana do podania do pub-
licznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów spółki lub wystąpi-
enia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary spółki. niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także 
informacje na temat udziału spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w 
oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu spółki i jej znajomości sektora, 
w którym spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zwery-
fikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. istnieje 
domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze 
bankowym oraz na rynkach, na których spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących 
informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. spółka zwraca uwagę, 
że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji getin noble bank sa, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane 
przez getin noble bank sa w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.


