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Predstavujeme vám štúdiu, ktorá sa na prvý pohľad venuje 
bankovému trhu v Spojenom kráľovstve a transformačným vplyvom 
regulácie známej ako „Open Banking“, t. j. otvorené bankovníctvo 
na tamojšom trhu retailových finančných služieb.

V skutočnosti štúdia ponúka zaujímavé zamyslenie sa nad budúcim 
vývojom retailového bankovníctva a všeobecne finančných služieb 
v období po implementácii smernice PSD2 t. j. otvorení trhu 
a klientskych údajov tretím stranám, ktorými budú konkurenčné 
banky, fintech a bigtech hráči a zrejme aj ďalší inovatívni 
poskytovatelia služieb, ako napríklad subjekty sieťových odvetví 
(utility). Štúdia súčasne potvrdzuje, že vhodne nastavená regulácia 
môže prispieť k otvoreniu trhu a žiadúcemu posilneniu konkurencie, 
a tak podporiť vznik nových inovatívnych služieb pre klientov.

Rovnako ako autori štúdie o otvorenom bankovníctve v Spojenom 
kráľovstve si myslíme, že v európskom kontexte a konkrétne 
na slovenskom bankovom trhu bude mať PSD2 v strednodobom 
až dlhodobom horizonte podobný efekt – v dôsledku otvorenia 
bankových údajov tretím stranám sa fungovanie trhu citeľne 
zmení, predovšetkým vďaka možnosti agregácie a ďalšieho využitia 
transakčných údajov z bankových účtov. PSD2 ponúka príležitosti, 
z ktorých budú profitovať noví hráči aj tradičné banky. Tie však 
budú musieť výrazne prehodnotiť predovšetkým svoju schopnosť 
naplno využívať údaje a ponúknuť klientom okrem pozitívnej online 
zákazníckej skúsenosti, na ktorú sú zvyknutí v iných odvetviach, 
niečo viac ako len základné bankové služby.

S blížiacim sa termínom účinnosti PSD2 si treba jednoznačne 
uvedomiť, že PSD2 nie je len o platobnom styku. PSD2 by mala byť 
jedným z posledných podnetov na zamyslenie sa nad akceleráciou 
projektov digitálnej transformácie, ako aj nad tým, akú úlohu by 
v budúcom zdieľanom ekosystéme chcela zohrať banka.

Otvorené bankovníctvo, ktoré umožňuje PSD2, predstavuje na jednej 
strane výzvu – potrebu prispôsobiť sa agilnému spôsobu práce 
a inovačnému tempu nových hráčov a na druhej strane jednoznačnú 
príležitosť etablovaných bánk na aktívne posilnenie ich trhovej 
pozície a diferenciáciu. Významnú úlohu tu môžu zohrať strategické 
partnerstvá s fintech hráčmi, ktorí sa orientujú na poskytnutie 
maximálne pozitívneho klientskeho zážitku a špecifické služby 
a pomôcť tak bankám odlíšiť sa nielen kvalitou online portálu, ale aj 
rozsahom a charakterom poskytovaných služieb.

Kľúčové pre banky bude udržať si primárny vzťah s klientom. Vďaka 
svojej východiskovej pozícii však majú dobré predpoklady uspieť 
v nadchádzajúcom „boji” o vlastníctvo digitálneho bankového 
rozhrania klienta.

V prípade záujmu sa s Vami radi stretneme a podrobnejšie túto 
tému prediskutujeme.

Peter Longauer
partner, finančné služby
Deloitte na Slovensku

Úvod - Otvorené bankovníctvo 
v kontexte slovenského trhu
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Predslov

Retailové bankovníctvo sa v nedávnej minulosti muselo vysporiadať 
s celým radom ničivých hrozieb. Tradičným bankám sa však vždy 
podarilo prispôsobiť sa novým podmienkam a posilniť svoju pozíciu.

K hlavným udalostiam patrilo zavedenie telefonického bankovníctva 
koncom 80. rokov, nástup internetového bankovníctva v 90. rokoch, 
dôsledky globálnej finančnej krízy po roku 2008 a v poslednej dobe 
prudký vzostup odvetvia finančných technológií – tzv. fintechy.

V 80. a 90. rokoch sa zároveň objavil celý rad nových „direct“ bánk, 
ktoré sa snažili využiť absenciu pobočkovej siete ako konkurenčnej 
výhody v podobe nižších nákladov. Hoci niektoré z nich boli pomerne 
úspešné, ako celok títo noví hráči neboli schopní významným 
spôsobom ohroziť trhové podiely tradičných bánk.

Každý z uvedených trendov obvykle motivoval médiá 
k predpovedaniu hrozby rýchleho zániku tradičného bankovníctva, 
ktoré poznáme v dnešnej podobe. 

Hoci zavedenie telefonického a internetového bankovníctva 
spôsobilo odlivi klientov z bankových pobočiek a ich migráciu 
na nové kanály, tradičný model bankovníctva zostal do značnej miery 
nezmenený a to aj napriek významnému technologickému pokroku 
posledných desaťročí.

Retailové banky tak naďalej prijímajú vklady a poskytujú úvery 
a svoje výnosy generujú predovšetkým z výslednej čistej úrokovej 
marže. Banky naďalej vlastnia vzťah s klientom a predovšetkým 
klientske údaje. Fintech spoločnosti zatiaľ len hľadajú cesty, ako 
preniknúť do sveta retailového bankovníctva v Spojenom kráľovstve.

Bolo by preto ľahké jednoducho ignorovať posledné diskusie 
o hroziacich zmenách na trhu. Sme však presvedčení, že tentokrát 
ide skutočne o celkom inú situáciu.

Prečo? Pretože vplyv tzv. „otvoreného bankovníctva“ (Open Banking 
a PSD2), ktoré umožňuje technologický vývoj a podporuje regulačné 
opatrenia, bude na trh retailového bankovníctva  podľa všetkého 
významný.

i Počet osobných návštev pobočiek v Spojenom kráľovstve klesol zo 476 
miliónov v roku 2011 na 278 miliónov v roku 2016, zatiaľ čo v rovnakom období 
vzrástol počet prihlásení do mobilného bankovníctva zo 169 miliónov na 1 191 
miliónov. The Changing Face of Channel Usage, CACI, 6. júla 2016. Pozri tiež: 
https://www.caci.co.uk/sites/ default/files/resources/IanGoodliffe_The_
Changing_Face_of_Channel_Usage.pdf

Pojem „otvorené bankovníctvo”ii sa používa na označenie 
prechodu od tradičného zatvoreného modelu bankových služieb 
k otvorenému modelu, ktorý je založený na prenose a zdieľaní 
údajov so súhlasom klienta medzi účastníkmi širšieho bankového 
ekosystému.

Otvorené bankovníctvo si bude vyžadovať významnú zmenu 
tradičného bankového obchodného modelu tým, že umožní 
podstatné posilnenie orientácie na klienta. Výmena a zdieľanie 
klientskych údajov by mali viesť k postupnému vyrovnaniu 
postavenia tradičných a nových účastníkov trhu a k posilneniu 
konkurencie. Ešte dôležitejšie je, že otvorené bankovníctvo urýchli 
vznik nových produktov a služieb, aké sme si v nedávnej dobe 
nedokázali ani predstaviť.

Existuje veľmi veľa možností. Cieľom tejto správy je vysvetliť, čo 
otvorené bankovníctvo reálne znamená a popísať niektoré scenáre, 
ktoré v budúcnosti prinesie.

Iniciatíva Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a trhy Spojeného 
kráľovstva (Competition and Markets Authority, CMA) zameraná 
na rozvoj otvoreného bankovníctva vychádza z prieskumov CMA, 
ktoré sa týkali osobných  účtov, podnikateľských  účtov a úverov 
pre malé a stredné podniky (MSP). Spoločnosť Deloitte tiež poverila 
spoločnosť pre prieskum trhu YouGov, aby uskutočnila prieskum 
týchto segmentov s cieľom zistiť, čo klienti a malé a stredné podniky 
skutočne očakávajú od digitálneho bankovníctva.

Naše prieskumy ukazujú, že tradičný model bankovníctva je 
skutočne v ohrození. Napriek tomu, že hrozby sú reálne a väčšie 
ako kedykoľvek predtým, existujúcim bankám sa súčasne otvára 
podstatne viac príležitostí.

V extrémnom scenári by mohlo dôjsť k tomu, že niektoré banky 
ustúpia do úzadia ako poskytovatelia infraštruktúry, zatiaľ čo vzťah 
s klientom ovládnu iní hráči – fintech spoločnosti, technologickí 
giganti a webové porovnávače, ktoré sa špecializujú na službu 
porovnávania cien finančných produktov. Tieto firmy by sa potom 
mohli stať budúcimi lídrami v bankovom sektore bez toho, aby  
vo svojej súvahe vykazovali klientske vklady alebo úvery.

ii „Otvorené bankovníctvo umožňuje retailovým klientom a malým podnikom 
bezpečne zdieľať svoje údaje s ostatnými bankami a tretími stranami, takže 
môžu voľne porovnávať produkty podľa vlastných preferencií a ovládať svoje 
účty bez toho, aby museli použiť svoju banku.“ The Initiative, Open Banking. 
Pozri tiež: https://www. openbanking.org.uk/about/the-initiative-open-
banking/
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Tradičné banky strategicky rozvíjajúce príležitosti na otvorenie 
nových zdrojov výnosov a poskytovanie nových služieb klientom, 
ktoré prináša Štandard otvoreného bankovníctva, môžu získať 
významnú konkurenčnú výhodu aj vzhľadom na ich existujúcu 
klientsku základňu, zavedenú značku a skúsenosti v odbore. 
Existujúce banky tak majú reálnu šancu zvíťaziť v boji o klientske 
rozhranie, a teda aj v boji o budúci vzťah s klientom.

Budúca forma bankovníctva je neistá. Veríme však, že táto správa 
podnieti ďalšiu diskusiu na túto tému. V nadchádzajúcom roku by 
sme chceli podrobnejšie preskúmať rôzne dôsledky súčasného 
vývoja na bankový sektor.

We welcome your opinions.

 
Neil Tomlinson
vedúci partner poradenstva pre bankový sektor
Deloitte Spojené kráľovstvo
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Manažérske zhrnutie

Od vypuknutia globálnej finančnej krízy sú retailové banky v Spojenom kráľovstve nútené 
prekonávať celý rad prekážok. Nízke tempo ekonomického rastu viedlo k tomu, že 
centrálne banky museli znížiť úrokové sadzby, čím vytvorili tlak na bankové marže. Zložitú 
situáciu ešte viac zhoršujú prísnejšie kapitálové požiadavky, tvorba opravných položiek 
a rastúce náklady na dodržiavanie zákonných a regulačných predpisov. V dôsledku toho 
výnosy väčšiny európskych bánk od roku 2008 nedokázali prekonať úroveň nákladov 
na vlastný kapitál.

Retailové banky v Spojenom kráľovstve v poslednej dobe 
zároveň čelia rastúcej konkurencii zo strany inovatívnych fintech 
spoločností, ktoré sa zameriavajú na špecifické segmenty 
v hodnotovom reťazci retailového bankovníctva. Rýchly nástup 
týchto firiem umožnil pokrok v oblasti moderných technológií, ako 
aj ústretový prístup regulačných orgánov v Spojenom kráľovstve 
– ide teda o tie isté faktory, ktoré aktuálne využívajú pre svoj 
vstup na trh mobilné banky, ktoré majú ambíciu začať priamo 
konkurovať etablovaným bankám.

A to nie je všetko. Regulačné orgány súčasne rozvíjajú niečo, čo 
podľa nášho názoru spôsobí revolúciu v retailovom bankovníctve 
v Spojenom kráľovstve – Štandard otvoreného bankovníctva (Open 
Banking Standard). Regulátori chcú podporiť inovácie a konkurenciu 
tým, že umožnia otvorenie klientskych bankových údajov tretím 
stranám. Tento proces prebieha na dvoch úrovniach:

 • v rámci Európskej únie vo forme revidovanej smernice 
o platobných službách (PSD2),

 • v Spojenom kráľovstve, kde Úrad pre ochranu hospodárskej 
súťaže a trhy (CMA) zaviedol pre najväčšie banky v Spojenom 
kráľovstve povinnosť prijať Štandard otvoreného bankovníctva 
(Open Banking Standard).

Otvorenie bankových údajov predstavuje pre tradičné banky 
prirodzenú výzvu v podobe hroziacej komoditizácie; umožňuje 
totiž tretím stranám stať sa potenciálne vlastníkom primárneho 
vzťahu s klientom vďaka tomu, že klienti získajú prístup k účtom 
vedeným u rôznych poskytovateľov prostredníctvom jediného 
rozhrania, ktorého vlastníkom nemusí byť existujúca banka. 
Konkurenciu podporuje tiež tým, že umožňuje personalizované 
porovnanie podmienok účtov vedených u rôznych poskytovateľov.

Tradičné banky však majú zároveň príležitosť posilniť lojálnosť 

a interakciu so svojimi klientmi tým, že tieto doplňujúce údaje využijú 
napríklad na ponuku individualizovanejšieho klientskeho zážitku 
a na zavedenie nových inovatívnych služieb.

Otvorené bankovníctvo umožnilo tiež pokrok v oblasti moderných 
technológií, ktoré poskytujú klientom a novým hráčom na trhu úplne 
nové funkcionality. Najpodstatnejšia z týchto noviniek – rozhranie 
na programovanie aplikácií (API) umožnila vývojárom zakomponovať 
do aplikácií údaje a služby tretích strán a zohrala mimoriadne dôležitú 
úlohu, pretože regulátorom umožnila zaviesť povinnosť zdieľať 
bankové údaje.

Celý tento vývoj by však nemal výraznejší efekt, keby neexistoval 
reálny dopyt zo strany klientov po nových službách. Nedávne 
prieskumy spoločnosti Deloitte, ktoré realizovala spoločnosť YouGov 
medzi spotrebiteľmi a malými a strednými podnikmi, ukazujú, že 
klienti majú záujem o nové produkty. Napríklad 58 % používateľov 
aplikácie mobilného bankovníctva by sa nechalo presvedčiť 
na prechod do čisto mobilnej banky, pokiaľ „by získalo možnosť 
uskutočňovať širšie spektrum bankových operácií prostredníctvom 
mobilnej bankovej aplikácie“.

Klienti sú otvorení aj tomu, že by pristupovali k svojim bankovým 
službám prostredníctvom používateľského rozhrania netradičného 
poskytovateľa; 49 % používateľov aplikácie mobilného bankovníctva 
by v tejto súvislosti dôverovalo poskytovateľovi digitálnych platobných 
služieb, zatiaľ čo 43 % by dôverovalo etablovanému retailovému 
obchodníkovi.

Domnievame sa, že otvorenie bankových údajov, inovácie 
podporované najmodernejšími technológiami a meniace sa 
preferencie klientov budú v dlhodobom horizonte v Spojenom 
kráľovstve viesť k vzniku retailového bankovníctva, kde budú bankové 
produkty, služby a funkcionality otvorené tretím stranám, v dôsledku 
čoho dôjde k oddeleniu produktov a ich samotnej distribúcie.
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Vo výslednom modeli online „retailového trhoviska“ budú mať 
klienti možnosť využívať jediné bankové rozhranie na prístup 
k produktom a službám celého radu poskytovateľov vrátane 
tradičných bánk, nových nastupujúcich hráčov a fintech 
spoločností. Toto rozhranie poskytne klientom komplexný 
prehľad a možnosť využiť kognitívnu analytiku, vďaka čomu budú 
môcť lepšie riadiť a optimalizovať svoje financie.

Domnievame sa, že v tomto prostredí si existujúce banky budú 
musieť vybrať zo štyroch vzájomne sa nevylučujúcich operačných 
modelov:

 • poskytovateľ komplexných služieb: pokračovať 
v ponuke komplexných služieb a ponúkať vlastné produkty 
prostredníctvom vlastnej distribučnej siete s obmedzenou alebo 
žiadnou integráciou tretích strán prostredníctvom API;

 • poskytovateľ infraštruktúry: vzdať sa vlastníctva produktov 
a distribúcie a fungovať ako poskytovateľ infraštruktúry, 
t. j. ponúknuť ostatným účastníkom trhu technickú infraštruktúru 
a služby, ktoré nie sú určené priamo pre klientov;

 • poskytovateľ produktov: pokračovať v ponuke vlastných 
produktov, ale prenechať distribúciu rozhraniam tretích strán;

 • poskytovateľ klientskeho rozhrania: zamerať sa 
na distribúciu vytvorením portálu retailového trhoviska, 
t. j. rozhrania, prostredníctvom ktorého môžu tretie strany 
poskytovať svoje produkty a služby.

Optimálnou stratégiou tradičných bánk sa zrejme stane kombinácia 
uvedených modelov, kde banky budú naďalej poskytovať 
infraštruktúru a ponúkať bankové produkty a služby klientom 
prostredníctvom rozhrania tretích strán, ako aj prostredníctvom 
vlastného užívateľského rozhrania, ktoré zároveň umožní ponúkať 
produkty a služby tretích strán.

Očakávaný prechod od produktového modelu k modelu 
zameranému na klienta môže tiež narušiť hranice medzi 
odvetviami, pretože tradičné banky získajú príležitosť uspokojovať 
súvisiace nebankové potreby klientov. Banky môžu napríklad 
vytvoriť ekosystém rôznych poskytovateľov a vytvoriť rozhranie, 
prostredníctvom ktorého budú klienti môcť realizovať všetky fázy 
konkrétneho procesu, napr. obstaranie nehnuteľnosti. Niektoré 
banky sa môžu dokonca rozhodnúť, že sa zamerajú výhradne 
na poskytovanie špecializovaných služieb a že sa prestanú zaoberať 
službami tradičného bankovníctva.

Pokiaľ tradičné banky budú chcieť uspieť v novo-vznikajúcom modeli 
„retailového trhoviska“, budú musieť zvážiť množstvo faktorov bez 
ohľadu na to, aké bude ich výsledné strategické rozhodnutie. Je ale 
úplne jasné, že pokiaľ v budúcnosti nechcú zaostávať za rozvojom 
vlastného odvetvia, nemôžu si dovoliť zostať nečinné.

Banky budú musieť investovať do rozvoja schopnosti využiť vlastné 
a externé údaje v prospech zlepšenia služieb poskytovaných 
klientom. Súčasne budú musieť zmeniť spôsob riadenia, firemnú 
kultúru a organizačnú štruktúru tak, aby zodpovedali realite nového 
digitálneho sveta, t. j. aby umožnili banke fungovať v ekosystéme 
reprezentovanom viacerými poskytovateľmi, ktorý bude oveľa 
agilnejší, aby dokázal reagovať na meniace sa potreby klientov 
a aktivitu konkurentov.

Banky budú preto musieť vybudovať vnútornú kultúru, ktorá sa 
bude riadiť heslom „rýchlo reaguj na neúspech a obratom sa z neho 
pouč“ a v rámci ktorej sa budú podporovať inovatívne návrhy 
zamestnancov. Partnerstvo a spolupráca s fintech spoločnosťami 
umožní bankám experimentovať s ponukou nových služieb a riešení.

Tradičným bankám, ktorým sa to podarí, sa otvorí obrovské 
množstvo príležitostí, ktoré budú umožnené technologickým 
pokrokom a strategickými partnerstvami. Tieto banky tak budú môcť 
získať najväčšiu odmenu – hlbšie a užšie vzťahy so svojimi klientmi.

Regulačné orgány súčasne rozvíjajú 
niečo, čo podľa nás spôsobí revolúciu 
v retailovom bankovníctve v Spojenom 
kráľovstve – otvorené bankovníctvo. 
V rámci tohto vývoja sa regulátori 
snažia podporiť inovácie a konkurenciu 
otvorením klientskych bankových údajov 
tretím stranám.
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Kapitola 1 - Trhový kontext

Pre banky je čoraz ťažšie generovať výnosy. Dôvodom sú nízke marže v prostredí 
dlhodobo nízkych úrokových sadzieb v kombinácii s prísnejšími požiadavkami v oblasti 
riadenia rizík a regulačnými požiadavkami. Od finančnej krízy nedokázali európske banky 
celkovo generovať výnosy presahujúce úroveň nákladov na vlastný kapitál. Podľa odhadov 
analytikov budú zisky zaostávať za nákladmi na kapitál až do roku 2019 (pozri obr. 1).

Obr. 1: Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (RoE) európskych bánk v %, odhady analytikov, 1995 – 2019E

Zdroj: Odhad analytikov Deutsche Bank, marec 2017; Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), január 2017; analýza Deloitte
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Rozkvet fintech odvetvia
Banky sú nútené čeliť výzvam nepriaznivého makroekonomického 
prostredia a zároveň je ich hodnotový reťazec čoraz viac 
ohrozovaný širokým spektrom nových účastníkov trhu.

Regulačné prostredie v Spojenom kráľovstve aktívne podporujúce 
inovácie, ako aj pokrok v oblasti digitálnych technológií viedli 
v posledných rokoch k prudkému nárastu fintech spoločností. 
Tieto spoločnosti sa spravidla zameriavajú na špecifické segmenty 
bankového hodnotového reťazca. Nezávislý regulačný orgán 
pre finančný trh Spojeného kráľovstva FCA (Financial Conduct 
Authority) inicioval „projekt inovujte“ (Project Innovate), ktorého 
cieľom je pomôcť fintech hráčom vyrovnať sa s regulačnými 
požiadavkami a podporiť inovácie v sektore finančných služieb.1

Spoločnosť Deloitte v spolupráci so Svetovým ekonomickým 
fórom (WEF) dospela k záveru,2 že firmy z fintech odvetvia sa 
pravdepodobne zamerajú na tie segmenty hodnotového reťazca, 
kde sa stretávajú oblasti najväčšej nespokojnosti klientov 
s kvalitou služieb s najväčšími potenciálnymi zdrojmi ziskov, ako 
sú napr. úvery pre malé a stredné podniky.

V kontexte trhu finančných služieb majú najväčšiu šancu na úspech 
tie inovácie, ktoré dokážu najlepšie využiť klientske údaje, ktoré 
sa dajú jednoducho využívať na rôznych platformách a ktoré 
nevyžadujú veľké objemy regulačného kapitálu. Tieto dôvody 
a fragmentácia určitých kľúčových trhov, ako napr. platobných 
služieb, by fintech spoločnostiam mohli umožniť prevziať alebo 
obmedziť významné časti ziskov plynúcich bankám.

Náš prieskum, ktorý sme uskutočnili v spolupráci so Svetovým 
ekonomickým fórom, identifikoval 11 oblastí inovácií, ktoré 
vytvárajú tlak na tradičné obchodné modely finančných služieb 
(pozri obr. 2). Ako uviedol James O’Riordan, vedúci partner 
poradenstva pre sektor finančných služieb spoločnosti Deloitte 
Spojené kráľovstvo, vo svojom prejave na tohtoročnom Globálnom 
samite o inováciách v odvetví finančných služieb (2017 Innovate 
Finance Global Summit), prudký rast a široký záber fintech odvetvia 
jasne naznačuje, že tentokrát nejde len o jednorazový úspech.3
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Obr. 2: 11 oblastí inovácií v sektore finančných služieb

Zdroj: The Future of Financial Services – How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed,
Svetové ekonomické fórum a Deloitte, jún 2015, s. 12. Pozri tiež: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future  of_financial_services.pdf
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Fintech spoločnosti sa zameriavajú na špecifické medzery vo front-
end a back-end častiach bankového reťazca vrátane týchto oblastí:

 • spotrebiteľské úvery a úvery pre malé a stredné podniky: 
peer-to-peer poskytovatelia, ako napr. Funding Circle, RateSetter 
a Zopa;

 • správa majetku: digitálne platformy, ako napr. Moneybox 
a Nutmeg;

 • cezhraničné platby: poskytovatelia platobných služieb, ako 
napr. TransferWise, CurrencyFair, Revolut a Azimo;

 • akceptácia platieb: mobilné riešenia pre obchodníkov (POS), 
ako napr. Square a iZettle;

 • blockchain technológie: spoločnosti, ako napr. Ripple a BitPay.

Tieto fintech spoločnosti si ako svoju prioritu stanovili rýchlosť, 
pohodlie a nízke náklady. Náš prieskum peer-to-peer úverového 
trhu v Spojenom kráľovstve ukázal, že najväčšiu motiváciou klientov 
využiť peer-to-peer poskytovateľov predstavovali rôzne aspekty 
príjemného užívateľského zážitku, ako napr. „jednoduchý a rýchly 
proces podania žiadosti“, „rýchle schvaľovanie“ a „pohodlie online 
platformy“. Tieto aspekty tak prekonali aj „konkurencieschopné 
sadzby“, ktoré tradične zostávajú hlavným nástrojom 
konkurenčného boja medzi bankami.4

Faktory, ktoré viedli k počiatočnému rastu fintech odvetvia, však 
v súčasnosti podporujú rozvoj nového typu fintech hráčov – takých, 
ktorí klientom ponúkajú služby „naprieč celým trhom“: čisto 
mobilné banky založené na aplikáciách pre smartfóny.

Pre týchto nových hráčov je prioritou klientsky zážitok, a teda aj 
užívateľské rozhranie. Klientom umožňujú napríklad prispôsobiť 
aplikáciu vlastným potrebám, t. j. ponúkajú individualizované 
služby šité na mieru. Tým, že ponúkajú väčšiu rýchlosť a pohodlie, 
predpokladajú, že sa im podarí obmedziť (alebo dokonca 
eliminovať) niektoré obvyklé „problematické“ miesta bankových 
služieb, ako napr. založenie účtu alebo onboarding nového klienta.

Kým predchádzajúce fintech inovácie boli zamerané na vybrané 
služby v rámci celkovej ponuky bánk, noví hráči sa zameriavajú 
primárne na vzťah bánk s ich klientmi s cieľom ovládnuť klientske 
rozhranie.

Predstavitelia digitálnych bánk, s ktorými sme hovorili, zdôrazňujú, 
že základným princípom ich podnikania je riešenie klientskych 

problémov. Ako spoločnosti Deloitte povedala Anne Boden, 
zakladateľka a generálna riaditeľka Starling Bank: „Inovácie sú 
o riešení reálnych problémov klientov a o schopnosti poskytnúť im 
to, čo naozaj chcú.“

Tom Blomfield, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ banky Monzo, 
si predstavuje budúcnosť, kde programy výhod, ktoré ponúkajú 
retailoví obchodníci, sú neoddeliteľnou súčasťou bankových 
aplikácií. Ako uviedol: „Čo keby ste nemuseli so sebou nosiť zľavové 
a zákaznícke karty rôznych obchodníkov a namiesto toho by vám vaša 
banka jednoducho povedala: Všimli sme si, že ste u tohto kaderníka 
boli už osemkrát, dnes vám preto ponúkame nový účes zadarmo?“

Tom Blomfield si ďalej myslí, že by mobilné aplikácie mohli 
využívať integrované údaje tak, že budete môcť napr. „zaslať 
svojmu zamestnávateľovi vyúčtovanie výdavkov… všetky údaje 
sú už v aplikácii, takže stačí, aby klient označil položky, a peniaze 
získa ihneď späť“. Inou možnosťou je, že vám aplikácia povie: 
„zabudli ste sa odhlásiť [v londýnskom metre], pretože tam nie sú 
žiadne zábrany. Čo ak by všetko strážila vaša banka a vrátila vám 
zodpovedajúcu sumu?“ (pozri prípadovú štúdiu Monzo).

Je teda zrejmé, že retailové banky v Spojenom kráľovstve sú už 
dnes nútené fungovať v náročnom prostredí z makroekonomického 
hľadiska, ako aj z hľadiska nástupu konkurencie umožnenej 
rozvojom technológií.

Aktuálne však ďalší vývoj podporovaný regulačnými opatreniami 
posunie narušenie fungovania súčasného bankového trhu ešte 
o krok ďalej, pretože umožní vznik úplne nových obchodných 
modelov retailového bankovníctva.

Týmto krokom je Štandard otvoreného bankovníctva.

Digitálne banky, s ktorými sme hovorili, 
zdôrazňujú, že základným princípom 
ich podnikania je riešenie klientskych 
problémov. Ako spoločnosti Deloitte 
povedala Anne Boden, zakladateľka 
a generálna riaditeľka Starling Bank: 
„Inovácie sú o riešení reálnych problémov 
klientov a o schopnosti poskytnúť im to, 
čo naozaj chcú.“
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Kapitola 2 - Otvorené bankovníctvo 
a PSD2
Jedným z cieľov regulácie v rámci Európskej únie a v Spojenom kráľovstve je vytvoriť 
vyrovnané podmienky pre nových účastníkov trhu. Táto snaha viedla k vydaniu dvoch 
kľúčových regulačných smerníc, ktoré sprístupnia klientske transakčné údaje  
vo vlastníctve bánk tretím stranám. Domnievame sa, že tento vývoj bude v konečnom 
dôsledku viesť k radikálnej transformácii bankovníctva.

Vlastníctvo týchto údajov dlho poskytovalo bankám významnú 
konkurenčnú výhodu, pokiaľ ide napr. o stanovenie cien a rizikové 
skóre klienta. To sa v súčasnosti zmení, pretože bude čoraz viac 
dochádzať k zdieľaniu údajov s tretími stranami. A to nie je všetko 
– tieto údaje sa potenciálne budú môcť využiť aj na poskytovanie 
inovatívnych bankových služieb s pridanou hodnotou.

Podstatné je, že využitím klientskych bankových údajov s cieľom 
ponúknuť klientom služby s pridanou hodnotou môžu tretie strany 
narušiť existujúcu interakciu medzi bankou a klientom.

Na úplnom začiatku tohto vývoja bol regulačný krok Európskej 
komisie vo forme revidovanej smernice o platobných službách 
známej ako PSD2.

PSD2 – oveľa viac než len platobné služby
Smernica PSD2 vstúpila do platnosti 13. januára 2016. Od tohto 
dátumu majú členské štáty dva roky na to, aby prebrali obsah 
smernice do národnej legislatívy.5

Podľa Európskej komisie sú hlavné ciele smernice PSD2 takéto:

 • prispieť k vytvoreniu integrovanejšieho a efektívnejšieho trhu 
platobných služieb v Európe,

 • zabezpečiť vyrovnané podmienky pre poskytovateľov platobných 
služieb (vrátane nových účastníkov trhu),

 • umožniť bezpečnejšie, lepšie zabezpečené platby,

 • chrániť spotrebiteľov,

 • podporiť nižšie ceny platobných služieb.6

PSD2 má podstatne širší záber ako predchádzajúca smernica 
PSD z roku 2007 a týka sa tiež externých poskytovateľov – tretích 
strán (TPP).7 Banky budú v budúcnosti povinné poskytnúť týmto 
externým poskytovateľom prístup k platobným účtom klientov; 
táto povinnosť je známa ako pravidlo XS2A („prístup k účtu“).

Smernica PSD2 zavádza dva typy regulovaných externých 
poskytovateľov služieb, ktorým sa umožní priamy prístup  
ku klientskym účtom (pozri obr. 3).

Na základe smernice PSD2 musia byť inštitúcie, ktoré chcú 
poskytovať služby iniciovania platby alebo služby informovania 
o účte, oprávnenými poskytovateľmi platobných služieb (PSP). 
Účinnosť regulačných technických štandardov (RTS) pre pravidlo 
XS2A sa predpokladá začiatkom roka 2019.

Obr. 3: Inštitúcie (role) špecifikované v smernici PSD2

Zdroj: The Second Payment Services Directive (PSD2) – A briefing from
Payments UK, Payments UK, júl 2016. Pozri tiež: https://www.paymentsuk.org.uk/
sites/default/files/PSD2%20report%20June%202016.pdf; analýza Deloitte
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Smernica PSD2 sa na prvý pohľad zameriava na platobné služby; 
najväčší vplyv však bude mať nepochybne sprístupnenie údajov 
o klientskych účtoch vedených bankami externým poskytovateľom 
služieb informovania o účte (AISP). Pokiaľ tretie strany typu AISP 
získajú významné postavenie, môžu banky prísť o vlastníctvo 
klientskeho rozhrania, a teda aj o primárny vzťah s klientmi. 
Táto hrozba je ešte väčšia, ak sa niektorí externí poskytovatelia 
rozhodnú súčasne poskytovať službu iniciovania platby a službu 
informovania o účte, a tak umožnia klientom iniciovať platby z účtov 
prostredníctvom rozhrania tretích strán.

Títo poskytovatelia však budú musieť riešiť množstvo otázok 
týkajúcich sa ochrany osobných údajov a zodpovednosti. 
Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)8 
vyžaduje, aby klienti boli jasným, stručným a transparentným 
spôsobom informovaní o tom, kto a akým spôsobom bude 
používať ich osobné údaje. Klienti potom budú musieť poskytnúť 
svoj výslovný súhlas s použitím ich transakčných údajov.

GDPR stanovuje určité zákonné povinnosti pre organizácie, aby 
zabezpečili ochranu týchto údajov a ich úplnosť a správnosť. Klienti 
majú množstvo iných práv, napr. môžu kedykoľvek odvolať svoj 
súhlas, majú právo vedieť, aké údaje organizácia používa, a právo 
nechať svoje údaje vymazať.

Vzhľadom na to, že otvorené bankovníctvo umožňuje zdieľanie 
osobných údajov medzi rôznymi organizáciami, budú tieto 
organizácie povinné zabezpečiť ochranu osobných údajov pri ich 
zdieľaní s inými stranami, a získať výslovný a aktuálny súhlas klienta. 
Spolu s rozšírením prístupu tretích strán k údajom sa rozširujú 
aj spôsoby, akými môže dochádzať k podvodom, pričom mnohé 
banky nebudú mať rovnakú možnosť ich kontrolovať.

Tieto kroky smerujúce k otvoreniu a sprístupneniu údajov 
vedených bankami však predstavujú významný posun v spôsobe 
fungovania retailových bánk. Regulačné orgány v Spojenom 
kráľovstve chcú vytvoriť vyrovnané trhové podmienky aj pre 
nových účastníkov trhu a čo najlepšie využiť potenciálne výhody, 
ktoré klientom môže priniesť sprístupnenie bankových údajov. 
Preto na základe požiadaviek smernice PSD2 pripravili ďalšiu 
iniciatívu zameranú len na Spojené kráľovstvo.

Štandard otvoreného bankovníctva – o krok ďalej
V roku 2015 vznieslo Ministerstvo financií Spojeného kráľovstva 
požiadavku na vytvorenie pracovnej skupiny pre otvorené 
bankovníctvo (Open Banking Working Group, OBWG), ktorej 
úlohou bolo preskúmať, aké výhody by klientom prinieslo otvorenie 
bankových údajov a ako najlepšie tieto výhody dosiahnuť.9

Vo svojej správe vydanej vo februári 2016 skupina odporučila 
vytvoriť Štandard otvoreného bankovníctva (Open Banking 
Standard) s využitím otvoreného rozhrania na programovanie 
aplikácií (API; pozri vysvetlenie pojmov na str. 14). Skupina ďalej 
odporučila, aby tento všeobecný štandard API umožnil:

 • voľný prístup k voľne prístupným údajom – t. j. prístup 
akéhokoľvek subjektu, od externých poskytovateľov TPP 
po individuálnych klientov, k verejne prístupným údajom, ako sú 
informácie o cenách a produktoch;

 • riadený prístup k zdieľaným údajom – t. j. regulovaný 
prístup externých poskytovateľov TPP k transakčným údajom 
na klientskych účtoch, pokiaľ títo poskytovatelia získajú súhlas 
klienta.10

Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a trhy v Spojenom 
kráľovstve (CMA), ktorý vyjadril „obavy, že retailové bankovníctvo 
nefunguje pre klientov dostatočne výhodne“11, vydal v auguste 
2016 záverečnú správu o svojom prieskume retailového bankového 
trhu. CMA sa rozhodol zaradiť Štandard otvoreného bankovníctva 
medzi svoje nápravné opatrenia a najväčším bankám v Spojenom 
kráľovstve12 uložil povinnosť otvoriť a sprístupniť údaje o účtoch ich 
retailových klientov a  účtoch podnikateľov.

Povinnosť, ktorú uložil CMA, sa týkala deviatich bánk v Spojenom 
kráľovstve, ktoré mali povinnosť sprístupniť otvorené údaje 
prostredníctvom jednotného rozhrania API do 31. marca 2017. 
Banky sú ďalej povinné sprístupniť zdieľané údaje prostredníctvom 
otvoreného rozhrania API k dátumu účinnosti smernice PSD2, 
t. j. od 13. januára 2018.13 Tieto banky boli poverené nastavením 
Štandardu otvoreného bankovníctva v spolupráci so zástupcami 
tretích strán a organizáciami reprezentujúcimi záujmy spotrebiteľov 
a podnikateľov.14

Medzi smernicou PSD2 a Štandardom otvoreného bankovníctva 
v Spojenom kráľovstve existujú okrem kratšieho časového rámca 
ešte ďalšie dva rozdiely.
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Po prvé, smernica PSD2 neuloží povinnosť vytvoriť jednotný 
štandard API. To znamená, že jednotlivé banky môžu 
na sprístupnenie svojich údajov použiť rôzne technické štandardy. 
Podľa nášho názoru to pre aplikácie zamerané na agregáciu 
informácií o účtoch predstavuje dodatočnú komplikáciu, ktorej 
sa banky v Spojenom kráľovstve vďaka Štandardu otvoreného 
bankovníctvai budú môcť vyhnúť.15

Po druhé, smernica PSD2 sprístupní transakčné údaje klientov 
len konkrétnym inštitúciám (pozri obr. 3), ktoré musia byť zároveň 
regulovanými poskytovateľmi platobných služieb. Na rozdiel 
od toho CMA v Spojenom kráľovstve môže povoliť prístup širšiemu 
spektru tretích strán na základe zostavenia tzv. „whitelistov“ (t. j. 
zoznamov schválených používateľov) (pozri obr. 4). Úrad CMA 
si predovšetkým uvedomil, že smernica PSD2 sa nevzťahuje 
na webové porovnávače, t. j. platformy zamerané na vyhľadávanie 
a porovnávanie cien produktov. Stanoví preto zvláštne pravidlá  
pre zostavenie „whitelistov“, na základe ktorých tieto webové 
platformy môžu získať povolenie na prístup ku klientskym údajom.16 

i Poznámka: Na Slovensku  je situácia podobná – Slovenská banková asociácia 
finalizuje so zástupcami bánk na Slovensku v rámci príprav na PSD2 definíciu 
jednotného národného štandardu API, ktorý bude následne k dispozícii 
účastníkom trhu, bankám a TPP.

Najväčším vplyvom smernice PSD2 bude 
nepochybne otvorenie bankových údajov 
o klientskych účtoch poskytovateľom 
služby informovania o účte. Pokiaľ tretie 
strany typu AISP získajú významné 
postavenie, banky môžu prísť o vlastníctvo 
primárneho klientskeho rozhrania.

Obr. 4: „Otvorenie“ klientskych transakčných údajov

Zdroj: analýza Deloitte
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Vplyvy Štandardu otvoreného bankovníctva
Najväčšou hrozbou pre tradičné banky je riziko komoditizácie.

Akonáhle budú môcť klienti jednoduchšie meniť poskytovateľov 
bežných účtov a vybrať si ďalšie produkty podľa ceny, budú 
existujúce banky čeliť riziku straty trhových podielov a zníženia 
ziskových marží.

Tretie strany budú navyše môcť využiť údaje na prípravu nových 
ponúk, ktoré uspokoja zatiaľ nenaplnené potreby klientov a ktoré 
poskytnú klientom hmatateľné výhody. V dôsledku toho môžu 
existujúce banky prísť o kľúčové vlastníctvo primárneho vzťahu 
s klientom, pokiaľ sa vzrastajúci počet klientov rozhodne riadiť 
svoje financie prostredníctvom rozhrania tretích strán.

Najväčšie obavy bánk budú vzbudzovať portály tretích strán, ktoré 
klientom umožnia riadiť vlastné financie a meniť poskytovateľov 
prostredníctvom jednej aplikácie. V takomto scenári hrozí 
existujúcim bankám riziko straty trhového podielu a primárnych 
klientskych vzťahov. Výsledkom môže byť, že sa ich úloha zúži len 
na poskytovateľa komoditizovaných produktov.

Anne Boden zo Starling Bank je presvedčená, že pokiaľ „klienti 
získajú prístup k údajom a sami si budú môcť voliť partnerov, 

s ktorými chcú pri správe týchto údajov spolupracovať, bude to mať 
niekoľko dôsledkov: vznikne nový trh, pretože bude jednoduchšie 
prechádzať medzi bankami a skúšať nové produkty. Spôsobí to 
väčšie narušenie fungovania súčasného trhu a umožní dynamický 
rast nových hráčov“.

CMA sleduje prijatím Štandardu otvoreného bankovníctva dva 
hlavné ciele:

 • uľahčiť klientom zmenu poskytovateľa služby vedenia bežného 
účtu, a podporiť tak konkurenciu,

 • „zmeniť charakter samotnej zákazníckej cesty umožnením 
vzniku veľkého počtu nových poskytovateľov služieb s rôznymi 
obchodnými modelmi, ktorí budú ponúkať inovatívne riešenia.”17

Regulačné orgány v Spojenom kráľovstve sa už dlhšie snažia 
podporovať rozvoj konkurencie v sektore retailového bankovníctva, 
a to najmä v oblasti vedenia osobných účtov a podnikateľských 
účtov. Napríklad cieľom služby Current Account Switch Service 
(CASS) zavedenej v roku 2013 bolo zjednodušiť presun bežných 
účtov medzi bankami. Počet presunov bežných účtov však napriek 
tomu zostal nízky v porovnaní s podobnými zmenami v iných 
odvetviach alebo v prípade iných finančných produktov (pozri obr. 5).

Obr. 5: Podiel klientov, ktorí v posledných troch rokoch zmenili poskytovateľa v rôznych odvetviach (február – marec 2015)

Zdroj: Personal Current Account Investigation, GfK NOP, apríl 2015, s. 44. Pozri tiež: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/555-
cabd0ed915d7ae2000007/PCA_Banking_Report.pdf
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Úrad CMA sa domnieva, že poskytnutím prístupu k údajom 
o klientskych transakciách tretím stranám, napr. webovým 
porovnávačom, podporí konkurenciu tým, že umožní klientom 
vykonávať personalizované porovnávanie účtov rôznych 
poskytovateľov. Klienti si tak budú môcť vybrať účet, ktorý najlepšie 
zodpovedá ich potrebám.

Otvorenie údajov môže tiež podporiť konkurenciu v oblasti iných 
produktov, pretože obmedzí hlavnú výhodu tradičných bánk, 
ktorou je prístup k transakčnej histórii. Ten zvyčajne umožňuje 
bankám predložiť klientom lepšiu ponuku v prípade úverových 
produktov, a to najmä pre malé stredné podniky. Sprístupnenie 
týchto údajov tretím stranám jednoznačne vytvorí vyrovnané 
podmienky pre všetkých účastníkov trhu. Nástup konkurencie 
môže navyše obmedziť priestor bánk na vzájomné dotovanie 
ponúk rôznym skupinám klientov, a teda môže viesť k zníženiu ich 
ziskových marží.

V konečnom dôsledku by tak mohli banky a tretie strany 
„vyzbrojené“ klientskymi bankovými údajmi začať ponúkať 
nové služby, napríklad nástroje na správu financií a rozpočtu 
(pokročilé nástroje PFM). Banky a tretie strany majú aj ďalšie 
príležitosti – ponúkať klientom personalizované odmeny a výhody 
u obchodníkov na základe ich transakčnej histórie.

CMA dúfa, že jeho regulácia bude viesť k ponuke služieb, ktoré 
klientom pomôžu vyhnúť sa nepovolenému prečerpaniu alebo 
všeobecne drahému čerpaniu debetného rámca. Prístup 
k transakčným údajom klientov by mohol tretím stranám umožniť 
poskytnúť klientom výhodný úverový rámec alebo dokonca 
automaticky previesť peňažné prostriedky z jedného účtu na druhý 
skôr, než sa dostanú do nežiadúceho debetu.18

Toto všetko však môže mať významný vplyv na výnosy bánk 
z bežných účtov: v roku 2014 predstavovali poplatky z čerpania 
úverových rámcov 34 % celkových výnosov z bežných účtov 
(pozri obr. 6). Tento vplyv môže byť ešte umocnený redukciou 
depozitnej bázy, keď bohatší klienti budú vyhľadávať bežné účty 
s výhodnejšou úrokovou sadzbou, čím sa zvýši cena zdrojov 
retailových bánk.

Štandard otvoreného bankovníctva teda môže viesť k tomu, 
že klienti budú uskutočňovať všetky svoje bankové transakcie 
v rôznych bankách, pričom budú aktívne využívať len aplikáciu 
tretej strany, ktorá využíva nástroje a údaje umožňujúce riadenie 
a optimalizáciu ich finančných prostriedkov.

Obr. 6: Analýza výnosov z osobných bežných účtov, v GBP na jeden hlavný účet, 2014

Zdroj: Retail banking market investigation final report, Competition and Markets Authority (CMA), 9. augusta 2016, s. 104.
Pozri tiež: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57ac9667e5274a0f6c00007a/retail-banking-market-investigation-full-final-report.pdf
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Prečo sa to teraz  skutočne prejaví?
Technologický pokrok a evolúcia digitálnych služieb poháňaná 
neustálou dostupnosťou internetu dnes umožňuje regulačným 
orgánom zásahy, ktoré majú potenciál naštartovať skutočne 
revolučné zmeny.

Štandard otvoreného bankovníctva bol inšpirovaný predovšetkým 
rýchlym nástupom a využívaním API v ostatných odvetviach. 
Rozhrania API definujú štandardizované metódy interakcie  
so softvérovými systémami. Vhodným prirovnaním je elektrická 
zásuvka, ktorá umožňuje elektrickým prístrojom pripojiť sa 
pomocou zástrčky do elektrickej siete. Rovnakým spôsobom 
umožňujú API mobilným aplikáciám pripojiť sa do systémov 
tretích strán.

Nárast popularity API integrujúcich údaje tretích strán medzi 
vývojármi aplikácií potvrdzuje potenciál sprístupnenia bankových 
klientskych údajov. Jedným z príkladov je dopravný podnik 
Transport for London (TfL), ktorý poskytuje online dopravné 
údaje vývojárom softvéru tretích strán.19 Celý rad mobilných 
aplikácií sa tak môže napojiť na tieto dátové kanály a poskytovať 
klientom informácie o doprave v reálnom čase prostredníctvom 
ich vlastného rozhrania. V súlade so smernicou PSD2 budú 
poskytovatelia služby agregácie účtov schopní zobraziť klientske 
bankové údaje úplne rovnakým spôsobom.

V širšom kontexte, neustále narastajúca dostupnosť technológií 
pre spotrebiteľov a firmy umožní ponuku služieb, ktorú špecifikuje 
PSD2 a Štandard otvoreného bankovníctva.

Z pohľadu spotrebiteľov nabrala penetrácia smarfónov 
v posledných rokoch nevídané rozmery (pozri obr. 7), čo väčšine 
populácie Spojeného kráľovstva umožnilo mobilný prístup 
k aplikáciám a službám.

Na strane dodávateľov umožnili technológie, ako napr. 
„Infraštruktúra ako služba“ (IaaS), „Platforma ako služba“ (PaaS) 
a „Softvér ako služba“ (SaaS)20, novým technologickým hráčom 
vstup na retailový bankový trh vďaka nižším IT nákladom. Títo noví 
účastníci mohli vďaka tomu tiež pružnejšie reagovať na meniace 
sa potreby trhu.

Pokrok v moderných podnikových technológiách nielenže 
umožnil vstup na trh celému radu nových vyzývateľov a fintech 
poskytovateľov, ale im aj poskytol pružné a vzájomne prepojené IT 
architektúry potrebné na plné využitie výhod, ktoré môže priniesť 
otvorené bankovníctvo. Tieto výhody môžu využiť aj etablované 
banky; najväčšou výzvou pre ne však bude skĺbiť tieto nové 
technológie s ich existujúcimi bankovými systémami.

Technologický pokrok a evolúcia 
digitálnych služieb poháňaná neustálou 
dostupnosťou internetu dnes umožňuje 
regulačným orgánom zásahy, ktoré 
majú potenciál naštartovať skutočne 
revolučné zmeny.

Obr. 7: Penetrácia smarfónov v Spojenom kráľovstve,
2012 – 2016 (%)

Zdroj: Deloitte Global Mobile Consumer Survey 2016 – UK Cut, There’s no place like
phone, Deloitte, 2016, s. 26.Pozri tiež: https://www.deloitte.co.uk/mobileuk/assets/pdf/
Deloitte-Mobile-Consumer-2016-There-is-no-place-like-phone.pdf
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Kapitola 3 - Spotrebitelia 
sú pripravení na zmenu
Žiadnu zo zmien, ktoré podľa regulačných orgánov nastanú v dôsledku zavedenia 
Štandardu otvoreného bankovníctva, nebude možné dosiahnuť bez silnej podpory 
zo strany spotrebiteľskej verejnosti. Spotrebiteľský prieskum Deloitte, ktorý 
uskutočnila spoločnosť YouGov, potvrdzuje veľký latentný dopyt medzi technologicky 
orientovanými používateľmi po nových a lepších bankových službách. Ten by mohol 
pomôcť priniesť potenciálne výsledky podrobne opísané v predchádzajúcej kapitole.

Miera podpory a osvojenia si digitálnych riešení v bankovníctve 
zo strany klientov zo Spojeného kráľovstva je pomerne vysoká. 
Veľmi silná je najmä medzi príslušníkmi z tzv. Generácie Y, z ktorých 
takmer dve tretiny využívajú mobilné bankové aplikácie (pozri obr. 
8) oproti priemeru 40 % u všetkých respondentov.

Miera akceptácie mobilných bankových aplikácií je o niečo málo 
vyššia u malých a stredných podnikov, z ktorých 45 % využíva 
mobilnú bankovú aplikáciu. Penetrácia mobilných aplikácií je 
zvlášť vysoká (62 %) u malých a stredných podnikov v Spojenom 
kráľovstve, ktoré vykazujú obrat 10 mil. GBP a viac (pozri obr. 9).

Navyše sú dnes digitálne kanály (ako napríklad laptop, tablet alebo 
smartfón) prvou voľbou na pokrytie každodenných bankových 
potrieb klientov. Dáva im prednosť 66 % spotrebiteľov v prípade 
„tuzemských platieb a 64 % v prípade „kontroly zostatku účtu“ 
(pozri obr. 10).

Tento trend je ešte silnejší medzi malými a strednými podnikmi. 
Digitálnym kanálom dáva prednosť 83 % manažérov malých 
a stredných podnikov v prípade „tuzemských platieb“ a 81 % 
v prípade „kontroly zostatku účtu“ (pozri obr. 11). 

Obr. 8: Penetrácia mobilných aplikácií podľa vekových skupín (%),
spotrebitelia v Spojenom kráľovstve

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všetky práva vyhradené, analýza Deloitte
Vzorka: Celoštátne reprezentatívna vzorka spolu 2050 spotrebiteľov v Spojenom
kráľovstve – dospelá populácia. Otázky z prieskumu sú v prílohe.
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Obr. 9: Penetrácia mobilných aplikácií podľa ročného obratu (%),
malé a stredné podniky v Spojenom kráľovstve

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všetky práva vyhradené, analýza Deloitte
Vzorka: Celoštátne reprezentatívna vzorka spolu 1003 manažérov malých
a stredných firiem v Spojenom kráľovstve. Otázky z prieskumu sú v prílohe.
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Obr. 10: Preferované kanály pre bankové služby (%), spotrebitelia v Spojenom kráľovstve

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všetky práva vyhradené, analýza Deloitte
Vzorka: Celoštátna reprezentatívna vzorka spolu 2050 spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve – dospelá populácia.
Otázky z prieskumu sú v prílohe.
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Obr. 11: Preferované kanály pre bankové služby (%), malé a stredné podniky v Spojenom kráľovstve

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všetky práva vyhradené, analýza Deloitte
Vzorka: Celoštátna reprezentatívna vzorka spolu 1003 manažérov malých a stredných firiem
v Spojenom kráľovstve. Otázky z prieskumu sú v prílohe.
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Nový pohľad na bankovníctvo
Náš spotrebiteľský prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť YouGov, 
ukazuje, že klienti a malé podniky sa začínajú na bankovníctvo 
pozerať inak. Na základe nášho prieskumu sa domnievame, že noví 
alebo aj tradiční hráči, ktorí sa rozhodnú pre digitálnu transformáciu, 
sa budú môcť odlíšiť vylepšenou ponukou pre klientov, ktorá bude 
cenovo transparentnejšia a používateľsky príjemnejšia.

Keď sme sa spýtali britských spotrebiteľov a podnikateľov  
využívajúcich mobilnú bankovú aplikáciu na to, aké faktory by ich 
presvedčili k prechodu na čisto mobilnú banku (pozri obr. 12):

 • 56 % uviedlo „transparentnejšie a zrozumiteľnejšie ceny oproti 
ponuke doterajšej banky“,

 • 58 % uviedlo „možnosť vykonávať viac bankových operácií 
prostredníctvom mobilnej bankovej aplikácie“,

 • 49 % uviedlo „ľahšie používanie mobilnej bankovej aplikácie 
oproti riešeniu ponúkanému súčasnou bankou“.

Spotrebitelia Malé a stredné podniky

Možnosť napojiť sa na „komunitu“ ďalších používateľov cez sociálne médiá,
kde by som mal možnosť klásť/odpovedať na otázky

Ponuka finančných služieb tretích strán prostredníctvom jej
mobilnej bankovej aplikácie (napr. pôžičky, kreditné karty a pod.),

ktoré by mohli byť aj lepšie, než aké ponúka samotná banka

Ponuka lepších rozpočtovacích a prediktívnych nástrojov,
než ponúka moja súčasná banka (napr. možnosť nastaviť si sporiace ciele,

získavať informácie, koľko peňazí bude asi potrebných na...)

Príjemnejšia možnosť prihlásenia do mobilnej bankovej aplikácie
iba pomocou biometrie (napr. pomocou odtlačku prsta

cez Touch ID namiesto nutnosti zadávať heslo)

Poskytovanie viac personalizovaných služieb prostredníctvom mobilnej
aplikácie, než aké ponúka moja súčasná banka (napr. individualizované ponuky,

možnosť prispôsobiť si aplikáciu a pod.)

Jednoduchšie používanie mobilnej bankovej aplikácie
než tej od mojej súčasnej banky

Poskytovanie lepšieho klientskeho servisu telefonicky než v mojej
súčasnej banke ako alternatíva k chýbajúcej pobočkovej sieti

Transparentnejšia a zrozumiteľnejšia štruktúra poplatkov, než ponúka moja
súčasná banka (napr. mesačné poplatky, poplatky za prečerpanie a pod.)

Možnosť vykonávať širšie spektrum bankových úkonov cez mobilnú bankovú
aplikáciu namiesto nutnosti chodiť na pobočku/telefonovať

Ponuka atraktívnejších odmien než ponúka moja súčasná banka
(napr. zľavy u obchodníkov, cashback, vernostné body a pod.)

Ponuka vyššieho výnosu z bežných/sporiacich účtov
(napr. vyššie úrokové sadzby)
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Obr. 12: Faktory, ktoré by používateľa presvedčili prejsť na čisto mobilnú banku (%),  spotrebitelia a malé a stredné podniky
v Spojenom kráľovstve s mobilnou bankovou aplikáciou

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všetky práva vyhradené, analýza Deloitte
Vzorka: Celoštátne reprezentatívna vzorka spolu 805 spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve - dospelá populácia s mobilnou bankovou aplikáciou ich hlavnej banky
na smartfóne; celoštátne reprezentatívna vzorka spolu 448 manažérov malých a stredných firiem v Spojenom kráľovstve s mobilnou bankovou aplikáciou
ich hlavnej banky na smartfóne. Otázky z prieskumu sú v prílohe
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Okrem toho 34 % z týchto spotrebiteľov tiež hodnotilo dostupnosť 
týchto nástrojov ako dôležitý faktor, ktorý by ich mohol presvedčiť 
prejsť na čisto mobilnú banku (pozri obr. 12). Ďalej 46 %  
zo súčasných používateľov bankových aplikácií uviedlo, že by privítali, 
keby niektoré z potenciálnych nových služieb s pridanou hodnotou 
umožnených otvorenými dátami boli dostupné prostredníctvom 
ich bankovej aplikácie (viď obr. 13). Domnievame sa, že tieto čísla sú 
vysoké vzhľadom na relatívne skoré vývojové štádium týchto inovácií 
a celkovo nízku mieru aktívneho zapojenia zo strany klientov.

Konkrétnejšie:

 • 29 % by ocenilo „možnosť prezerať a spravovať účty od rôznych 
poskytovateľov“,

 • 21 % by ocenilo „možnosť používať personalizované nástroje 
na správu financií/riadenie rozpočtu (PFM)“,

 • 20 % by ocenilo „možnosť používať účtovný softvér, ktorý by 
zobrazoval mesačný prehľad všetkých výdavkov na jednotlivých 
účtoch“.

Vzhľadom na všeobecne nízku mieru zapojenia spotrebiteľov 
a obmedzený počet príkladov z praxe sú spotrebitelia relatívne 
otvorení myšlienke využívať na prístup k svojim bankovým 
službám rozhrania netradičných poskytovateľov. Z toho vyplýva, 
že potenciálne novinky umožnené nástupom otvoreného 
bankovníctva by klienti privítali a mohli by tak zaznamenať rýchly 
rast (pozri obr. 14).

Klienti sú v súčasnej dobe pripravení akceptovať skôr netradičných 
poskytovateľov, ktorí už v bankovníctve pôsobia, ako sú napríklad 
veľké retailové reťazce a poskytovatelia služieb digitálnych platieb.
Možno však pozorovať aj primeranú ochotu využívať služby inštitúcií, 
ako sú veľké technologické spoločnosti a telekomunikačné firmy, 
ktoré doteraz v tomto odbore významne alebo vôbec nepôsobili.

Spotrebitelia sú relatívne otvorení 
možnosti využívať na prístup k svojim 
bankovým službám rozhrania netradičných 
poskytovateľov. Naznačuje to, že ďalší 
potenciálny rozvoj služieb a inovácií 
umožnený nástupom otvoreného 
bankovníctva by klienti privítali.

Obr. 13: Záujem o mobilné bankové služby s pridanou
hodnotou (%), spotrebitelia v Spojenom kráľovstve
s mobilnou bankovou aplikáciou

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všetky práva vyhradené, analýza Deloitte
Vzorka: Celoštátne reprezentatívna vzorka spolu 805 spotrebiteľov v Spojenom
kráľovstve – dospelá populácia s mobilnou bankovou aplikáciou ich hlavnej banky
v smartfóne. Otázky z prieskumu sú v prílohe.
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Obr. 14: Dôvera v organizácie, pokiaľ by poskytli rozhranie
pre mobilné bankovníctvo (%), spotrebitelia
v Spojenom kráľovstve s mobilnou bankovou aplikáciou

Zdroj: YouGov plc 2016 © Všetky práva vyhradené, analýza Deloitte
Vzorka: Celoštátne reprezentatívna vzorka spolu 805 spotrebiteľov
v Spojenom kráľovstve – dospelá populácia s mobilnou bankovou aplikáciou ich
hlavnej banky v smartfóne. Otázky z prieskumu sú v prílohe.
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Kapitola 4 - Ako sa bude vyvíjať trh 
retailového bankovníctva?
Ako sme už uviedli v tejto správe, otvorenie klientskych transakčných dát sa prejaví 
v posilnení konkurencie v retailovom bankovníctve v Spojenom kráľovstve a umožní 
úplne nové ponuky pre klientov. Domnievame sa však, že toto bude len začiatok. 
V dlhodobejšom horizonte očakávame, že otvorené bankovníctvo uvedie do pohybu 
oveľa radikálnejšiu transformáciu celého sektora, ktorá úplne zmení dynamiku 
retailového bankovníctva v Spojenom kráľovstve aj samotný obchodný model 
retailového bankovníctva.

Ako sme už naznačili, otvorenie klientskych bankových dát 
prostredníctvom API by mohlo klientom umožniť vyberať si tie 
najvýhodnejšie ponuky prostredníctvom jediného rozhrania, ktoré 
im umožní hladko prechádzať medzi rôznymi poskytovateľmi 
bankových produktov, od tradičných bánk až po finančno-
technologické firmy.

V rámci tohto vývoja sa domnievame, že budúcnosťou retailového 
bankovníctva v Spojenom kráľovstve bude stav, keď bankové 
produkty, služby a funkcionality budú otvorené tretím stranám. 
V dôsledku toho, ako budú klienti pristupovať k produktom 
a službám rôznych poskytovateľov prostredníctvom nimi 
preferovaného bankového rozhrania, dôjde k oddeleniu bankových 
produktov a služieb od samotnej distribúcie.

Domnievame sa preto, že bankový model budúcnosti bude 
predstavovať bankovníctvo vo forme online „bankového 
trhoviska“.

Súčasné bankové obchodné modely 
sú z veľkej časti uzavreté, pričom 
banky majú vlastné klientske rozhranie, 
prostredníctvom ktorého ponúkajú svoje 
produkty. Tieto rozhrania sú do značnej 
miery integrované s ponúkanými 
službami, počnúc bežnými účtami 
až po sporiace účty, úvery a poistné 
produkty.

Bankovníctvo vo forme online bankového trhoviska
Súčasné bankové obchodné modely sú z veľkej časti uzavreté, 
pričom banky majú vlastné klientske rozhranie, prostredníctvom 
ktorého ponúkajú svoje produkty. Tieto rozhrania sú do značnej 
miery integrované s ponúkanými službami, počnúc bežnými účtami 
až po sporiace účty, úvery a poistné produkty.

Finančno-technologické spoločnosti a ďalší vyzývatelia už začali tento 
model postupne „nahlodávať“ a špecifické medzery už obsadzujú noví 
hráči (vrátane TransferWise v oblasti platobných služieb).

Potenciálny prechod na model trhoviska však bude mať oveľa väčší 
vplyv a spôsobí posun vnímania potrieb klientov do samého centra 
záujmu bankovníctva.

V prípade bankovníctva vo forme online trhoviska sa tradičný 
bankový obchodný model transformuje na dátovo intenzívne 
trhovisko postavené na platformách, kde viacerí poskytovatelia 
finančných služieb neustále súťažia o klientov ponukami 
personalizovaných produktov s pridanou hodnotou. V konečnom 
dôsledku budú tradičné bankové služby rozšírené o ponuky 
poskytované celým ekosystémom poskytovateľov (pozri obr. 15).
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Obr. 15: Bankovníctvo vo forme online trhoviska

Zdroj: analýza Deloitte
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Nad rámec zvyčajného presúvania poskytovania služieb z jedného 
dostupného kanála do druhého budú musieť poskytovatelia pôsobiaci 
na vznikajúcom bankovom online „trhovisku“ oveľa lepšie pochopiť to, 
čo vlastne klienti očakávajú od svojich financií a bankových vzťahov.

Predpokladáme, že platforma bankového trhoviska umožní klientom 
prístup k pokročilým, personalizovaným službám digitálneho 
„bankového asistenta“, ktorý bude využívať široké spektrum 
klientskych dát, ku ktorým bude mať platforma prístup. A to všetko 
nad rámec správy financií, finančného plánovania a nastavovania 
sporiacich cieľov – klienti by tak získali informácie, ako najlepšie 
optimalizovať svoje financie, či už znížením výdavkov na splácanie 
úverov alebo vďaka lepšiemu zhodnoteniu ich úspor. Toto všetko však 
súčasne predpokladá zabezpečenie súladu s viacerými regulačnými 
predpismi, čo nebude jednoduchá úloha.

Banky sa tiež môžu stať platformou na poskytovanie ďalších 
nadväzujúcich služieb, ktoré zahŕňajú niekoľko fáz a poskytovateľov, 
vrátane bánk, ktorých vybavenie dnes môže pre klientov predstavovať 
výzvu. Tým, že vytvoria konzistentný ekosystém poskytovateľov, môžu 
banky zohrať kľúčovú úlohu v centralizácii týchto fáz na jednej platforme 
a ponúknuť tak klientom úplne nový zážitok.
Existuje niekoľko potenciálnych príkladov. Napríklad kúpa nehnuteľnosti 
spravidla zahŕňa niekoľko rôznych strán vrátane financujúcej banky, 
s ktorými musia záujemcovia o byt či dom jednať samostatne.

Banky by mohli celý proces zastrešiť a sústrediť realitných maklérov, 
právnikov, hypotekárnych maklérov a ďalších v rámci jednej online 
platformy a ponúknuť klientom integrovanú službu na kúpu 
nehnuteľnosti. Medzi ďalšie oblasti, do ktorých by podľa nášho názoru 
banky mohli expandovať, patrí kúpa automobilu a cestovný ruch.

Klienti bánk typicky využívajú viacero finančných produktov 
od viacerých poskytovateľov, počnúc poistením, cez investície až 
po dôchodkové sporenie. Svoje finančné produkty však zvyčajne 
nevnímajú ako od seba nezávislé, ale skôr ako súbor nástrojov, ktorý 
im ako celok umožňuje ich životný štýl. Platforma „online trhovisko“ by 
im poskytla vítaný (a dnes úplne chýbajúci) komplexný prehľad o ich 
finančných produktoch.

Práve komplexné pokrytie finančných záležitostí klientov by 
umožnilo, aby platformy „online trhovísk finančných služieb“ začali 
ideálne ponúkať automatizované finančné poradenstvo, ktoré 
má podľa nášho názoru veľký potenciál. V nedávnom prieskume 
Deloitte, The next frontier: the future of automated financial advice 
in the UK (Ďalší míľnik: budúcnosť automatizovaného finančného 
poradenstva v Spojenom kráľovstve), sme zistili, že až 15 miliónov 
dospelých obyvateľov Spojeného kráľovstva by bolo ochotných 

platiť za automatizované poradenstvo pri minimálne jednom  
zo šiestich kľúčových finančných produktov.22

Domnievame sa však, že v súčasnosti neexistuje jediný 
poskytovateľ finančných služieb, ktorý by disponoval výraznou 
výhodou v celom spektre kľúčových finančných produktov. 
Na druhej strane, platformy „online trhovísk finančných služieb“ 
majú skvelú príležitosť stať sa primárnym miestom, kde budú 
klienti nakupovať produkty a  vyhľadávať poradenstvo, a teda 
umožnia rôznym poskytovateľom prístup k ich klientom.

Existuje navyše množstvo možností, keď by online platformy 
mohli ponúkať aj služby firiem mimo sektoru finančných služieb, 
ako sú retailové reťazce, ktoré by mohli ponúkať individualizované 
vernostné programy postavené na histórii výdavkov zákazníkov.

Prevádzkovatelia online platforiem by mohli využiť bankové 
a nebankové dáta na získanie detailného pohľadu na správanie 
klienta. To by im umožnilo ponúknuť širšiu pridanú hodnotu, 
reagovať nad rámec evidentných požiadaviek a začať plniť latentné 
požiadavky klientov, ktoré môžu ísť aj za hranice tradičných 
finančných služieb. Inými slovami, začať predvídať potreby klientov 
v kontexte rôznych situácií a reagovať ešte predtým, než klient 
vôbec svoju banku s konkrétnou potrebou osloví.

Pilotná mobilná aplikácia Deloitte Digital, #ConnectedBank, 
demonštruje, ako sa podľa nášho názoru bude vyvíjať zákaznícka 
skúsenosť a interakcie klientov s bankou v blízkej budúcnosti, len 
čo tieto trendy vstúpia do každodennej reality. Pozrite si video 
na https://vimeo.com/155841332.i

Nad rámec zvyčajného presúvania 
poskytovania služieb z jedného 
dostupného kanála do druhého budú 
musieť poskytovatelia pôsobiaci 
na vznikajúcom bankovom online 
„trhovisku“ oveľa lepšie pochopiť to, 
čo vlastne klienti očakávajú od svojich 
financií a bankových vzťahov.

i V rámci štúdie sme skúmali očakávania klientov v súvislosti s poradenstvom 
v oblastiach, ako sú základné finančné plánovanie, investície, penzijné 
investičné programy, dôchodkové zabezpečenie, hypotéky a poistná ochrana
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Strategické možnosti tradičných bánk
Tempo vývoja smerom k bankovým službám vo forme online 
trhoviska je síce neisté, ale začína sa už rysovať, ako asi bude 
vyzerať výsledná podoba služieb. Vynárajú sa strategické otázky 
pre súčasných tradičných poskytovateľov finančných služieb. 
Hlavné riziko, ktorému budú čeliť, je, že vlastníkmi primárneho 
klientskeho rozhrania sa stanú noví hráči. Banky si teda budú 
musieť vybrať medzi bránením vlastníctva klientskeho rozhrania 
a variantom zaujať odlišnú rolu v bankovom ekosystéme. To môže 
znamenať aj posun od súčasného modelu generovania výnosov 
primárne z čistej úrokovej marže k modelu, ktorý je založený 
na poplatkoch alebo podiele na zisku.

Keďže vzájomné cenové dotovanie produktov bude vďaka 
individuálne nastaveným cenám produktov a ľahšiemu prechodu 
medzi poskytovateľmi v rámci štandardu otvoreného bankovníctva 
ťažšie, budú sa banky musieť rozhodovať, aké služby chcú naozaj 
ponúkať a na akých klientov sa chcú zameriavať. Možno budú 
musieť znášať krátkodobé riziko straty výnosov s tým, že si 
v dlhodobejšom horizonte zabezpečia prevádzkové a finančné 
zisky, ktoré pomôžu zmierniť hrozby vyplývajúce z nástupu novej 
konkurencie.

Otvorenosť zmenám a inováciám súčasne prinesie tradičným 
poskytovateľom nové príležitosti. Získavanie a efektívnejšie 
využívanie dát prinesie významné prínosy, vrátane zlepšenia 
existujúcich ponúk, pre vývoj nových produktov aj mimo 
oblasti finančných služieb, ako aj väčšiu mieru individuálneho 
prispôsobenia produktov potrebám konkrétneho klienta. Všetky 
tieto zmeny by mohli podporiť väčšiu mieru zapojenia klientov.

Banky by mohli takisto prepojiť svoje produkty s vybranými 
ponukami inovatívnych tretích strán. To by im umožnilo rýchlejšie 
a lacnejšie rozširovanie ponuky pre klientov. Vyššie tempo inovácií 
a širší výber produktov ponúkaných na bankovej platforme by 
mali viesť aj k posilneniu vernosti existujúcich klientov banke 
a akcelerovať akvizíciu nových klientov. Je tiež pravdepodobné, 
že banky budú môcť otvoriť nové zdroje výnosov z poplatkov 
v súvislosti s tým, že tretie strany budú chcieť získať prístup k ich 
infraštruktúre.

Domnievame sa, že banky majú štyri širšie strategické možnosti, 
z ktorých dve znamenajú aj vedomú stratu kontroly nad klientskym 
rozhraním v dôsledku oddeľovania produktov a ich distribúcie 
(pozri obr. 16).

Banky si budú musieť vybrať medzi 
bránením vlastníctva klientskeho 
rozhrania a variantom zaujať odlišnú 
rolu v bankovom ekosystéme. To môže 
znamenať aj posun od súčasného modelu 
generovania výnosov primárne z čistej 
úrokovej marže k modelu, ktorý je založený 
na poplatkoch alebo podiele na zisku.
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Obr. 16: Strategické možnosti tradičných retailových bánk v Spojenom kráľovstve v systéme bankovníctva
vo forme online trhoviska

Zdroj: analýza Deloitte
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Variant 1: Banka ako poskytovateľ komplexných služieb
Tento model predstavuje status quo, keď by banka naďalej 
pokračovala v ponuke komplexných služieb a ponúkala 
vlastné produkty prostredníctvom vlastnej distribučnej siete 
s veľmi obmedzenou alebo žiadnou integráciou tretích strán 
prostredníctvom API. To by mohla byť vhodná cesta pre niekoľko 
dominantných hráčov so silnými značkami. Tento variant má 
najväčšiu šancu na úspech v situácii, keď banka zameria svoju 
energiu na konkrétny segment alebo produkt, v ktorom sa bude 
vedieť odlíšiť od ostatných produktov dostupných prostredníctvom 
online platformy finančného trhoviska.

Aby poskytovatelia, ktorí sa rozhodnú pre tento variant, zostali 
konkurencieschopní, musia začať využívať klientske dáta oveľa 
efektívnejšie a musia prispôsobiť svoju cenotvorbu, ponuku aj 
celkovú zákaznícku skúsenosť.

Variant 2: Banka ako poskytovateľ infraštruktúry
V tomto modeli by existujúca banka už neposkytovala 
používateľské rozhranie ani bankové produkty. Namiesto toho 
by generovala príjmy z poskytovania technologických služieb pre 
online platformy a poskytovateľov bankových služieb. Napríklad by 
mohla ponúkať využitie svojich platobných brán iným subjektom 
alebo poskytovať servisné funkcie, ako napríklad Know Your 
Customer (KYC) a AML kontroly. Možno to prirovnať k spôsobu, ako 
generujú telekomunikačné spoločnosti výnosy zo streamovania 
a poskytovania mediálneho obsahu prostredníctvom svojej 
infraštruktúry.

Hoci to zrejme nebude preferovaný variant pre dnešné tradičné 
banky, môže to byť voľba pre banky bez silnej etablovanej 
značky, ktorým sa nedarí ponúknuť dostatočne kvalitné 
používateľské rozhranie alebo nemôžu ponúknuť produkty 
za konkurencieschopné ceny.

Variant 3: Banka ako poskytovateľ produktov
V tomto modeli sa banka vzdá kontroly nad klientskym rozhraním 
a súťaží tým, že využíva silné stránky svojich produktov na účely 
získania prístupu ku klientom prostredníctvom platforiem tretích 
strán alebo svojich konkurentov. Banky si budú musieť vybrať 
oblasti služieb, v ktorých majú najlepšiu šancu obstáť v konkurencii.

Tieto produkty budú vystavené oveľa väčšej konkurencii ako 
v prostredí dnešného uzavretého trhu. Navyše tieto subjekty budú 
musieť prihliadať aj na potenciálne poplatky za prístup k externým 
platformám.

Variant 4: Banka ako poskytovateľ klientskeho rozhrania  
V tomto modeli si banky ponechajú kontrolu nad klientskym 
rozhraním a zostanú hlavným miestom interakcie pre klientov 
a ich finančné potreby. Nebudú už však klientom poskytovať 
vlastné bankové produkty a služby. Namiesto toho budú ponúkať 
produkty a služby prostredníctvom vlastného rozhrania od rôznych 
poskytovateľov vrátane iných bánk, nových hráčov a finančno-
technologických spoločností a umožní tak klientom slobodne si 
vybrať nimi preferované produkty tretích strán. Klienti by ťažili 
z väčšej transparentnosti produktov a cien a súčasne širšej 
ponuky. To sa už dnes deje v odvetví správy majetku s nástupom 
retailových investičných platforiem.

Táto možnosť by vyžadovala, aby si banky osvojili nový obchodný 
model. Keďže by už neprijímali vklady ani neposkytovali úvery, 
nemohli by vytvárať čistú úrokovú maržu. Namiesto toho by 
generovali výnosy prostredníctvom poplatkov tretích strán, 
ktoré by mali záujem využívať ich online rozhrania. Je tiež 
pravdepodobné, že by sa snažili o monetizáciu vybraných 
klientskych dát za predpokladu získania súhlasu od regulátora, 
napríklad ich zdieľaním s retailovými obchodníkmi, ktorí by radi 
ponúkli cielené zákaznícke odmeny alebo zľavy.

Dnešné banky zvažujúce túto cestu by profitovali zo svojich silných 
etablovaných značiek. Pri tomto variante však ide o tú najnáročnejšiu 
voľbu z pohľadu technológií nevyhnutných na integráciu v reálnom 
čase s ekosystémom poskytovateľov – tretích strán, ako aj pokiaľ ide 
o pokročilejšie schopnosti dátovej analytiky.

Zlatá stredná cesta
Tieto štyri varianty sa vzájomne nevylučujú. Očakávame preto, že 
tradičné banky, ktoré majú záujem vlastniť užívateľské rozhranie, 
budú tiež naďalej poskytovať aj vlastné produkty a služby, a to 
prostredníctvom vlastného klientskeho rozhrania, ako aj platforiem 
tretích strán. Budú však musieť zdokonaliť svoju ponuku, aby 
zostali konkurencieschopné, a súčasne prestať ponúkať niektoré 
produkty a služby, kde sa im to nepodarí.

Vďaka ich silnej značke, odborným znalostiam a skúsenostiam 
získajú tradičné banky, ktoré sa aktívne chopia príležitosti ponúkanej 
modelom bankovníctva vo forme online trhoviska na poskytovanie 
personalizovaných, inovatívnych produktov a na posilnenie svojej 
ponuky formou spolupráce s ďalšími účastníkmi ekosystému, 
výraznú výhodu včasného nástupu na tento nový trh. Vďaka tomu 
majú súčasné banky reálnu šancu mať prevahu v nadchádzajúcej 
bitke o klientske rozhranie, a tým aj o vzťah s klientom.

Príkladom banky, ktorá chce na trhu pôsobiť netradičným 
spôsobom, je čisto mobilná banka Monzo.
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Vývoj príbehu
Spoločnosť Monzo (predtým Mondo) bola založená v roku 2015 
s cieľom vybudovať pozitívnu zákaznícku bankovú skúsenosť 
sústredenú okolo smartfónu.

Na konci roka 2016 pozostávala ponuka spoločnosti Monzo 
z predplatenej karty a mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej 
je možné kartu dobíjať. Aplikácia takisto využíva transakčné dáta 
na poskytovanie ďalších služieb, ako napríklad kategorizácia 
výdavkov a nástroje na riadenie rodinného rozpočtu. Klienti si 
môžu nastaviť mesačné rozpočtové ciele pre rôzne kategórie 
výdavkov a aplikácia potom zasiela používateľom upozornenia, ak 
ich bežné výdavky prekročia rozpočet.23

Držitelia kariet Monzo svoje karty používajú aktívnejšie (pozri obr. 
17) v porovnaní s priemerným využitím debetných kariet 
v Spojenom kráľovstve, teda menej ako desať transakcií mesačne 
a priemerné mesačné výdavky 386 GBP (september 2016)24. 
V apríli 2017 sa spoločnosť Monzo stala plne licencovanou bankou 
a plánuje začať ponúkať aj osobné bežné účty s debetnou kartou.25

Obr. 17: Štatistika Monzo, október 2016

Zdroj: Monzo
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Budovanie banky
Spoločnosť Monzo sa rozhodla interne vybudovať svoju 
technologickú platformu pomocou open-source technológií 
namiesto obstarania hotových riešení od externých dodávateľov. 
Zároveň využíva technológiu plug-and-play, ako napríklad IaaS 
(infraštruktúra ako služba) na cloudovej báze pre svoje servery 
a SaaS (softvér ako služba) pre data warehousing. Spoločnosť 
Monzo je presvedčená, že tento prístup jej umožní rýchlo 
a efektívne prispôsobovať infraštruktúru reálnemu rastu 
a zároveň spracovávať údaje a transakcie v reálnom čase namiesto 
dnes ešte častého dávkového spracovania.

Online obchod, kde vybavíte čokoľvek?
Namiesto ponuky vlastného komplexného balíka bankových 
produktov sa Monzo plánuje sústrediť na svoju hlavnú ponuku, 
a to bežné účty a debetné karty. V dlhodobejšom horizonte 
plánuje ponúknuť ďalšie produkty a služby s využitím otvorených 
API s cieľom rozvinúť svoju platformu do formy online trhoviska, 
kde klienti budú môcť prostredníctvom mobilnej aplikácie 
nakupovať a využívať služby tretích strán (pozri obr. 18).

Obr. 18: Monzo ako online trhovisko finančných služieb

Zdroj: Monzo
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Monzo verí, že dokáže spotrebiteľom ponúknuť ďalšiu pridanú 
hodnotu a presvedčiť ich v masovejšom meradle, aby prešli na ich 
platformu, tým, že klientom, poskytovateľom finančných služieb 
atď. umožní jednoducho sa pripojiť prostredníctvom API. Banka si 
budúcnosť predstavuje takto:

 • voľné finančné prostriedky bude možné jedným kliknutím 
investovať v rámci peer-to-peer úverovej platformy,

 • klienti si budú môcť vybrať z celého radu poskytovateľov 
hypotekárnych úverov, ktorí budú ponúkať personalizované 
ponuky na základe transakčných údajov, ktoré má Monzo 
k dispozícii,

 • zahraničné platby budú možné pomocou dvoch kliknutí 
a klienti si budú môcť vybrať z celého radu poskytovateľov,

 • spoločnosti si budú môcť v spoločnosti Monzo rýchlo overiť 
totožnosť osôb prostredníctvom API namiesto vyžadovania 
papierovej dokumentácie.26

Tom Blomfield, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti 
Monzo, povedal spoločnosti Deloitte, že: „Pokiaľ budeme môcť 
využívať údaje v prospech klientov tak, aby sme sa stali 
primárnym portálom na riešenie ich financií a mohli sme 
pomáhať riešiť ich problémy, budeme môcť ponúkať tie najlepšie 
produkty za veľmi nízke ceny“.

Prípadová štúdia Monzo
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Kapitola 5 - Budúcnosť tradičných bánk 
v prostredí otvoreného bankovníctva
Okrem toho, že si banky budú musieť zvoliť svoj strategický variant, budú sa musieť 
naučiť prispôsobiť novému trhového prostrediu tým, že budú rozvíjať nové zručnosti.
Už dnes sa začínajú učiť fungovať v zdieľanom ekosystéme a posúvať sa z dnešného 
zatvoreného bankového systému do prostredia, kde budú musieť užšie spolupracovať 
s tretími stranami.

Najdôležitejšia bude schopnosť naplno využívať klientske údaje 
na prípravu inovatívnych a individualizovanejších ponúk. Banky 
budú tiež musieť zmeniť svoju vnútornú kultúru smerom k mentalite 
„rýchlo reaguj na neúspech a obratom sa z neho pouč“ a agilnému 
spôsobu práce, ktorý podporuje žiadúce experimentovanie.

Údaje ako katalyzátor rozvoja
Klasické univerzálne banky už tradične neboli schopné plne využívať 
údaje, ktoré majú k dispozícii. Tieto banky sú nepopierateľne silné 
v oblastiach, ako je riadenie rizík a úverové skóre. Ich schopnosť 
vytvárať komplexný 360° pohľad na klienta je obmedzená dvoma 
faktormi:

 • údaje sa obvykle ukladajú v produktových „silách“,

 • tradičné IT aplikácie, ktoré dostatočne nekomunikujú a často 
majú problém spracovať big dáta, nieto ešte neštruktúrované 
údaje (napr. video, reč a obrázky).

Banky, ktoré budú investovať do schopností zhromažďovať 
a analyzovať údaje a lepšie rozhodovať na základe hlbšieho 
pohľadu na klientske údaje, budú môcť klientom ponúknuť pridanú 
hodnotu tým, že produkty, služby a samotnú interakciu s klientmi 
budú vedieť personalizovať.

Takéto banky môžu využiť kognitívnu analýzu v podobe hlbšieho 
pohľadu a zapojenia klientov. Po prvé, kognitívny pohľad možno 
využiť na zisťovanie kľúčových vzorcov správania a väzieb v reálnom 
čase z viacerých rôznych dátových zdrojov, ako napríklad finančná 
história a sociálne médiá, a na ich základe potom nastaviť cielenú 
komunikáciu s klientom. Tento prístup bankám pomôže lepšie 
pochopiť spôsob, akým klienti spracovávajú informácie a prijímajú 
nákupné rozhodnutia.

Kognitívne zapojenie klientov využíva získaný pohľad týkajúci sa 
jednotlivých klientov na ponuku individuálne prispôsobených 
služieb. Tento prístup by nakoniec mohol umožniť reakciu 
v reálnom čase; napríklad na základe analýzy vzorcov správania 
v súvislosti s míňaním peňazí by banky mohli prispôsobovať limity 
prečerpania pre jednotlivých klientov. To by mohlo bankám pomôcť 
zvýšiť spokojnosť klientov aj ziskovosť.

Banky by tiež mohli použiť údaje tretích strán, aby plne využili 
potenciál dátovej analytiky. Možnosti by mohli zahŕňať geolokačné 
služby prostredníctvom API a nástroje na analýzu big dáta, ktoré 
sú schopné analyzovať veľké objemy štruktúrovaných údajov 
(t. j. údajov, ktoré sú dobre organizované a možno ich ľahko 
ukladať a analyzovať pomocou jednoduchých algoritmov), ako aj 
neštruktúrovaných údajov.

Pomocou tohto prístupu by banky mohli začať napĺňať potreby, 
o ktorých klienti zatiaľ ani netušili, že ich majú. Napríklad by banka 
mohla ponúkať vopred schválenú pôžičku (pod podmienkou 
dodržania pravidiel ochrany osobných údajov a úveryschopnosti 
klienta). Zahŕňalo by to použitie:

 • geografickej lokácie klienta (napr. retailový obchod),

 • historických transakčných údajov (nákupná história),

 • bonity klienta (úverové skóre).

Pokročilejšie využitie údajov by bankám tiež umožnilo implementovať 
riešenia na báze umelej inteligencie (AI).

Kognitívna automatizácia prostredníctvom umelej inteligencie 
kombinuje strojové videnie, rozpoznávanie reči a strojové učenie 
a profituje z veľmi rýchleho rastu výpočtového výkonu. V dôsledku 
toho  môže pomôcť automatizovať procesy pomocou interpretácie 
skutočností, rozhodovať a prispôsobovať sa zmenám vďaka 
schopnosti samoučenia.

V odvetví finančných služieb sa napríklad začínajú používať 
virtuálni asistenti využívajúci umelú inteligenciu. Najčastejšie 
sa používajú na zodpovedanie základných otázok klientov, ktorí 
hľadajú určitý produkt alebo riešenie, ale keďže sa stále vyvíjajú, 
v budúcnosti budú schopní odpovedať aj na zložitejšie otázky 
finančnej povahy. Softvér Warren využívajúci umelú inteligenciu 
spoločnosti Kensho Technologies napríklad dokáže odpovedať 
na zložité otázky investičného charakteru, ako napríklad: „Čo 
sa stane s cenami akcií energetických spoločností, ak sa ropa 
obchoduje za cenu viac ako 100 USD za barel a na Blízkom 
východe sa stupňuje politické napätie?“27
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Tieto technológie možno implementovať vo forme textových 
chatboxov, ktoré sú schopné rýchlo a efektívne riešiť potreby 
klientov a zároveň banke umožňujú šetriť náklady. Dokážu sa učiť 
pomocou analýzy údajov z predchádzajúcich interakcií, aby lepšie 
rozpoznali požiadavky klientov.

Banky môžu tiež použiť konverzačné rozhranie vo forme 
virtuálnych asistentov, ktorí vedia „hovoriť“ prirodzene a ktorí 
dokážu poskytnúť pocit osobnejšieho prístupu.28 Tieto rozhrania 
používajú technológie generovania prirodzeného jazyka, ktoré 
vytvárajú reč ako výstup na základe dátových vstupov.29

Ďalším príkladom, kde údaje môžu pomôcť bankám využiť 
riešenia umelej inteligencie, je prevencia a odhaľovanie podvodov 
a boj proti trestnej činnosti. Pomocou analýzy širokého spektra 
behaviorálnych údajov s cieľom naučiť sa, ako klienti zvyčajne 
komunikujú so svojou bankou, môže umelá inteligencia okamžite 
identifikovať a overiť klientov. Umelá inteligencia môže napríklad 
identifikovať anomálie v tom, ako klient ťuká a prechádza prstami 
po displeji svojho smartfónu pomocou porovnania historických 
údajov, a tým umožňuje spoľahlivú identifikáciu klienta.30 Využitie 
lokačných schopností môže rozšíriť možnosti umelej inteligencie 
a pomôcť bankám identifikovať transakčné anomálie, overiť miesto 
podnikania klientov a označiť nebezpečné limitné stavy a riziká.

Najdôležitejšia bude schopnosť naplno 
využívať klientske údaje na prípravu 
inovatívnych a individualizovanejších 
ponúk. Banky budú tiež musieť zmeniť 
svoju vnútornú kultúru smerom 
k mentalite „rýchlo reaguj na neúspech 
a obratom sa z neho pouč“ a agilnému 
spôsobu práce, ktorý podporuje žiaduce 
experimentovanie.

Úloha vedenia a kultúra
Prispôsobenie sa novému modelu digitálneho trhoviska bude 
od tradičných poskytovateľov vyžadovať viac než len modernizáciu 
IT architektúry a implementáciu nových technológií. Ak chcú uspieť, 
budú musieť zmeniť svoju organizačnú štruktúru a kultúru zhora 
nadol. Inovácie sa v spoločnosti musia dostať na prvé miesto 
a musia byť podporované na všetkých úrovniach organizácie.

Digitálne postupy sa veľmi líšia od tradičných postupov v oblasti 
finančných služieb. Prieskum spoločnosti Deloitte naznačuje, že 
tradičné kultúrne atribúty spoločností, ktoré ponúkajú finančné 
služby, zvyčajne zahŕňajú pomalú reakciu na zmeny, pôsobenie 
v uzatvorených „silách“ a hierarchickú organizačnú štruktúru.31

Správa Digital transformation in financial services – The need to rewire 
organizational DNA (Digitálna transformácia v oblasti finančných 
služieb – potreba zmeny DNA organizácie), ktorú vydalo Deloitte 
Center for Financial Services, zdôrazňuje štyri hlavné digitálne 
charakteristiky, ktoré tradičné banky budú musieť implementovať 
vo svojej organizácii, aby dokázali prosperovať v prostredí 
otvoreného digitálneho bankového trhoviska. Tieto charakteristiky 
vychádzajú z metodiky Digital DNA (Digitálne DNA) spoločnosti 
Deloitte, ktorá opisuje vlastnosti „správania“ digitálnej spoločnosti 
a toho, čo musí firma urobiť, aby prosperovala v digitálnom svete:32

 • zavedenie agilnej kultúry v duchu hesla „rýchlo reaguj na neúspech 
a obratom sa z neho pouč“, kde sú zamestnanci povzbudzovaní 
k inovatívnemu, a dokonca disruptívnemu mysleniu,

 • podpora internej spolupráce odbúraním „síl“, ktoré reprezentujú 
jednotlivé oddelenia a produktové línie, a zabezpečiť zdieľanie 
informácií v celej firme – spoločnosť Deloitte je presvedčená, 
že tradičným poskytovateľom môže pomôcť implementácia 
prístupu postaveného na báze „siete tímov“33,

 • posun k menej hierarchickej organizačnej štruktúre, ktorá je 
možné vďaka väčšej miere spolupráce, kde sa širšie distribuuje 
zodpovednosť za obchodné rozhodnutia,

 • vyvážený prístup k rizikám a príležitostiam vďaka podpore prístupu 
riadeného podstupovaním rizík za vhodných okolností a súčasnej 
obozretnosti pri zapojení sa do vysoko rizikových činností.
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Pôsobenie v novom ekosystéme
Okrem riešenia týchto otázok budú existujúce banky tiež 
čeliť kultúrnym výzvam, ktoré spočívajú v interakcii v rámci 
ekosystému s fintech hráčmi a inými technologicky orientovanými 
firmami. Pôjde o proces učenia sa na oboch stranách.

Pri spolupráci s novými hráčmi na trhu bude hlavnou výzvou  
pre tradičné banky prispôsobiť sa agilnému spôsobu práce, ktorý 
je zvyčajne samozrejmosťou vo fintech a technologických firmách. 
Fintech spoločnosti zase často podceňujú zložitosť existujúcich 
bankových systémov a regulačných požiadaviek, čo môže 
komplikovať zavádzanie nových riešení a technológií v širšom 
meradle.

Deloitte a 500 Startups
Iniciatívy, ako je partnerstvo spoločnosti Deloitte a 500 
Startups, pomáhajú prekonávať túto medzeru vďaka 
podpore spolupráce oboch strán. Tento program prepája 
tradičné banky s fintech startupmi s cieľom zabezpečiť 
spoločný vývoj skúšobných prototypov a pomáha bankám 
rozvíjať schopnosť efektívne riadiť inovačné portfólio 
a zároveň škálovať a integrovať úspešné pilotné projekty 
späť do hlavného biznisu.

Existujúce banky musia strategicky postupovať pri identifikácii 
a rozhodovaní, s kým budú spolupracovať v rámci nového 
ekosystému; musia si zvoliť partnerov, ktorí dokážu vytvárať 
pridanú hodnotu, a to buď formou rozšírenia existujúcich ponúk, 
alebo pridaním nových ponúk. Ďalej bude potrebná hĺbková 
previerka (due diligence), aby sa minimalizovalo akékoľvek 
potenciálne riziko pre bezpečnosť fungovania banky a jej reputáciu.

Ideálny fintech partner pre tradičné banky je taký, ktorého riešenia 
môžu ponúknuť rýchlu návratnosť a zároveň potenciál pridanej 
hodnoty pre banku aj v dlhodobejšom horizonte. Na to, aby banky 
dokázali využiť plný potenciál partnerského vzťahu, musia prijať 
dlhodobejšiu víziu svojich fintech partnerov.

Etablované banky majú celý rad možností, čo sa týka ich 
dlhodobejšieho vzťahu s jednotlivými fintech firmami. Môže ísť len 
o zdieľanie informácií alebo o úzke partnerstvo s cieľom vyvinúť 
určité riešenie. Banky musia tiež premýšľať o tom, ako štruktúrovať 
svoj vzťah s fintech partnermi, aby priniesol optimálne výsledky 
– medzi prípadné možnosti patrí spoločný podnik, získanie 
strategického podielu a priama akvizícia. Treba jasne definovať 
manažérske štruktúry a zodpovednosti, aby sa maximalizovali 
výhody pre obe strany.

Tradičné banky by sa mali snažiť spolupracovať s domácimi fintech 
firmami, aby rozvíjali tieto vzťahy. Výhodou retailových bánk 
v Spojenom kráľovstve je, že môžu ťažiť z rýchlo sa rozvíjajúceho 
londýnskeho fintech odvetvia a rozvíjať jeho silu a talenty.34 
Majú možnosť vyťažiť z týchto výhod maximum, a to tak, že sa 
budú zúčastňovať na stretnutiach a hackathonoch a že budú 
spolupracovať s platformami, ako napr. Innovate Finance.35

Banky by tiež mali profitovať z hľadania fintech partnerov aj 
v iných krajinách, pretože fintech spoločnosti z rôznych centier 
majú odlišné silné a slabé stránky.36 Napríklad z publikácie 
spoločnosti Deloitte Connecting Global FinTech Interim Hub 
Review 2017 vyplýva, že etablované banky v Spojenom kráľovstve 
by mohli ťažiť z inovácií podporovaných regulačným prostredím, 
ktoré je ústretové voči fintech odvetviu v Singapure37, zo zdrojov 
technologického talentového poolu v Tel Avive38 a odborných 
znalostí v Silicon Valley39.

Pri spolupráci s novými hráčmi bude 
hlavnou výzvou pre tradičné banky 
prispôsobiť sa agilnému spôsobu práce, 
ktorý je zvyčajne samozrejmosťou 
vo fintech a technologických firmách. 
Fintech spoločnosti zase často 
podceňujú zložitosť existujúcich 
bankových systémov a regulačných 
požiadaviek, čo môže komplikovať 
zavádzanie nových riešení a technológií 
v širšom meradle.
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Záver

Očakávania klientov v sektore finančných služieb sa čoraz viac 
formujú podľa ich skúseností s inými odvetviami, ktoré sú 
v digitálnom vývoji o krok ďalej. Napríklad v maloobchode už 
zákazníci prekonali svoje počiatočné zábrany voči nakupovaniu módy 
na internete, ktoré vychádzali z obáv o skutočný vzhľad tovaru a či 
im bude sedieť strih (a všeobecne obmedzenej miery dôvery v tejto 
oblasti). Významne k tomu prispeli flexibilné pravidlá vracania tovaru, 
ktoré ako prví zaviedli skôr noví účastníci trhu než etablované firmy 
a ktoré sa postupne stali štandardom v tejto oblasti.

Sme presvedčení, že vznik bankovníctva vo forme online trhoviska 
a následný boj o získanie vplyvu nad klientskym rozhraním medzi 
etablovanými bankami a novými účastníkmi trhu spôsobí tlak 
na zmenu.

Domnievame sa, že aj v kontexte súčasnej nízkej frekvencie 
migrácie klientov medzi bankami a potreby klientov uisťovať sa  
vo finančných otázkach budú banky musieť oveľa aktívnejšie 
používať klientske údaje:

 • na zlepšenie zákazníckej skúsenosti,

 • na individuálne prispôsobenie služieb a ponúk klientom,

 • na predikciu ich budúcich potrieb.

Vyžiada si to odklon od obvyklého zamerania sa na ziskovosť 
jednotlivých produktov k identifikácii medzier v ponuke bánk podľa 
potrieb klientov a rozhodovaniu, či ich možno naplniť interne 
alebo prostredníctvom partnerskej spolupráce s vybranými tretími 
stranami.

Potenciálni noví účastníci trhu, počnúc relatívne tradičnými hráčmi, 
ako sú napríklad webové cenové porovnávače, až po netradičných 
hráčov, ako napr. fintech firmy a veľké technologické spoločnosti, si 
veľmi pravdepodobne osvoja prístup orientovaný na klienta, a vynútia 
si tak zmenu myslenia a tradičných postupov v celom sektore. 
Pravdepodobne to povedie k narušeniu dnešných hraníc medzi 
odvetviami, keď sa netradiční hráči začnú presúvať do bankovníctva 
a banky potenciálne do oblastí menej tradičných služieb.

Tradičné banky musia zohľadniť množstvo faktorov, ak budú 
chcieť uspieť v novo nastavenom trhovom prostredí otvoreného 
bankovníctva. Nebudú si môcť dovoliť dlho váhať. Zmenou 
spôsobu riadenia a vnútornej kultúry, optimalizáciou schopnosti 
naplno využívať údaje a využitím príležitostí na automatizáciu 
majú tradičné banky veľmi dobrú šancu udržať si vzťahy 
s klientmi a v konečnom dôsledku zvíťaziť vo svete otvoreného 
bankovníctva.

Zmenou spôsobu riadenia a vnútornej 
kultúry, optimalizáciou schopnosti naplno 
využívať údaje a využitím príležitostí 
na automatizáciu majú tradičné banky 
veľmi dobrú šancu udržať si vzťahy 
s klientmi a v konečnom dôsledku zvíťaziť 
vo svete otvoreného bankovníctva.
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Príloha

Obr. 8: Máte vo svojom smarfóne nainštalovanú mobilnú 
aplikáciu vašej hlavnej banky? Hlavnou bankou máme na mysli 
banku, ktorá vedie váš hlavný bežný účet (napr. účet, na ktorý 
dostávate plat/príjem).

Obr. 9: Máte vo svojom smarfóne nainštalovanú mobilnú 
aplikáciu vašej hlavnej banky? Hlavnou bankou máme na mysli 
banku, ktorá vedie váš hlavný bežný účet (napr. účet, na ktorý 
dostávate plat/príjem). Poznámka: Graf nezobrazuje tieto 
kategórie: „Prvý rok existencie firmy“, „Neviem“, „Nechcem 
odpovedať“, ktoré boli zastúpené 20, 37, resp. 79 respondentmi.

Obr. 10: Ktorú z týchto možností (ak vôbec nejakú) by ste si 
najskôr vybrali pre každú z nasledujúcich bankových služieb? 
Poznámka: Percentá uvedené v kategórii „Digitálne kanály“ 
predstavujú celkový počet spotrebiteľov, ktorí si ako preferovanú 
možnosť pre každú bankovú službu vybrali „bankovníctvo  
cez PC/laptop“, „bankovníctvo cez tablet“ alebo „bankovníctvo  
cez smarfón“. Súčet percentuálnych hodnôt pri všetkých 
bankových službách nepredstavuje 100 %, pretože graf nezahŕňa 
tieto možnosti: „Nič z uvedeného“, a „Neviem“.

Obr. 11: Ktorú z týchto možností (ak vôbec nejakú) by ste si 
najskôr vybrali pre každú z nasledujúcich bankových služieb? 
Poznámka: Percentá uvedené v kategórii „Digitálne kanály“ 
predstavujú celkový počet manažérov malých a stredných 
podnikov, ktorí si ako preferovanú možnosť pre každú bankovú 
službu vybrali „bankovníctvo cez PC/laptop“, „bankovníctvo  
cez tablet“ alebo „bankovníctvo cez smartfón“. Súčet 
percentuálnych hodnôt pri všetkých bankových službách 
nepredstavuje 100 %, pretože graf nezahŕňa tieto možnosti:  
„Nič z uvedeného“ a „Neviem“.

Obr. 12: Predstavte si, že uvažujete nad prenesením vášho 
hlavného bežného účtu z vašej existujúcej hlavnej banky do čisto 
mobilnej banky, ktorá má komplexnú ponuku bankových 
produktov. Pokiaľ ste tak už vykonali, zamyslite sa, prosím,  
nad dôvodmi. Na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená „nie je vôbec 
dôležité“ a 5 znamená „veľmi dôležité“, uveďte, nakoľko dôležitý 
by bol každý z týchto faktorov pri vašom rozhodovaní o zmene 
banky? Hlavnou bankou máme na mysli banku, ktorá vedie váš 
hlavný bežný účet (napr. účet, na ktorý dostávate plat/príjem). 
Poznámka: Graf zobrazuje podiel respondentov, ktorí si zvolili 
hodnotu 4 alebo 5 pre každú kategóriu.

Obr. 13: Ktorú z týchto doplnkových služieb (s pridanou 
hodnotou) – ak vôbec nejakú – by ste chceli, aby vaša hlavná 
banka ponúkala vo svojej mobilnej bankovej aplikácii? (Vyberte 
všetky, ktoré by ste si zvolili). Hlavnou bankou máme na mysli 
banku, ktorá vedie váš hlavný bežný účet (napr. účet, na ktorý 
dostávate plat/príjem). Poznámka: Graf neuvádza tieto možnosti: 
„Iné“, „Neviem“. „Celkom“ znamená podiel respondentov, ktorí 
vybrali aspoň jednu z uvedených mobilných bankových služieb 
s pridanou hodnotou.

Obr. 14: Predstavte si, že by každý z nasledujúcich typov 
poskytovateľov ponúkal mobilnú aplikáciu, ktorá by vám umožnila 
ovládať a spravovať všetky vaše účty a služby vrátane vášho 
hlavného bežného účtu. Pomocou stupnice od 1 do 5, kde 1 
znamená „Vôbec by som nedôveroval(a)“ a 5 znamená „plne by 
som dôveroval(a)“ ohodnoťte, nakoľko by ste dôverovali každému 
z nasledujúcich typov poskytovateľov, ak by vám ponúkal mobilnú 
aplikáciu, ktorá by vám umožňovala prístup k vašim finančným 
účtom a službám a ich správu (napr. bankové účty, kreditné karty, 
úvery atď.)? Poznámka: Graf zobrazuje podiel respondentov, ktorí 
si zvolili hodnotu 4 alebo 5 pre každú kategóriu.
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