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Pieniàdze

za kilka klikni´ç
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˚adne konto nie spe∏nia
w 100 proc. wszystkich wymagaƒ klienta, czy to ze
wzgl´du na op∏aty, czy brak
niektórych kana∏ów dost´pu. SpoÊród dost´pnych
ofert mo˝na wybraç jednak
t´ najbardziej atrakcyjnà.

BankowoÊç internetowa w coraz wi´kszym stopniu zast´puje lub uzupe∏nia tradycyjne metody prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej. Ten rodzaj
us∏ug polega na umo˝liwieniu klientowi dost´pu do jego rachunku i dokonywania operacji za pomocà przeglàdarek internetowych, telefonów GSM
i telefonów stacjonarnych. Zakres tych us∏ug, w zale˝noÊci od wykorzystywanego oprogramowania i strategii banku, mo˝e byç bardzo szeroki. Na
Êwiecie ju˝ kilkadziesiàt milionów u˝ytkowników korzysta z tej formy bankowoÊci. Jak zatem sytuacja wyglàda na naszym rodzimym podwórku?

W Polsce ju˝ 20 banków oferuje swoim klientom elektroniczny dost´p do rachunku , tak wi´c jest
z czego wybieraç. Zanim jednak zdecydujemy si´ na któràÊ z szerokiej gamy
ofert, musimy bardzo dobrze rozpoznaç poszczególne produkty, gdy˝ ró˝nià
si´ one mi´dzy sobà znacznie, zarówno pod wzgl´dem iloÊci kana∏ów dost´pu,
jak i korzyÊci finansowych (oprocentowanie, op∏aty). Wybór wi´c nie jest ∏atwy, ale ju˝ na wst´pie nale˝y zaznaczyç, ˝e nie znajdziemy jednego najlepszego, tzw. „uniwersalnego” konta, które jest trakcyjne zarówno pod wzgl´dem
finansowym i oferuje bardzo du˝o mo˝liwoÊci. Jeszcze kilka lat temu baki internetowe kusi∏y swoich klientów bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem zgromadzonych na koncie Êrodków pieni´˝nych, które si´ga∏o 16,5 proc. w skali
roku. Dzisiaj sytuacja si´ zmieni∏a, jednak najlepsze banki jak mBank, Lukas
Bank, czy Fortis Bank majà procentowanie rachunku w granicach 2-5,3 proc.
Jednak w chwili obecnej, to nie oprocentowanie lokat czy rachunku powinno
decydowaç o wyborze danego banku, lecz funkcjonalnoÊç naszego e-konta.

wiedza

Co ka˝de konto ma
lub co powinno mieç…

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y
zwróciç szczególnà uwag´, co ka˝de konto powinno nam oferowaç
jako tzw. „wyposa˝enie standardowe”. Us∏ugi podstawowe to przede wszystkim: konto oszcz´dnoÊciowo-rozliczeniowe, mo˝liwoÊç za∏o˝enia
lokaty oraz zaciàgni´cia kredytu, bez koniecznoÊci wizyty w oddziale, mo˝liwoÊç definiowania przelewów pojedynczych i ich wykonywania oraz zdefiniowania tzw.
przelewów sta∏ych, które raz ustawione, b´dà si´ w przysz∏oÊci wykonywaç automatycznie w ÊciÊle okreÊlonym
terminie. Te cechy konta majà wszystkie najwa˝niejsze
na polskim rynku i godne uwagi banki.

e-banking jako kana∏ dystrybucji
us∏ug
Ka˝dy nowy, potencjalny klient banku, który chce korzystaç z elektronicznych kana∏ów dost´pu, powinien znaç
podstawowy podzia∏ banków oferujàcych tego typu us∏ugi. Pod nazwà „e-banki”, kryjà si´

banki internetowe, które nie posiadajà swych tradycyjnych, tzw.
„marmurowych” oddzia∏ów i istniejà tylko w tzw. „wirtualnej” rzeczywistoÊci, a wi´c jedynà drogà kontaktu z takim
bankiem jest Internet, lub telefon stacjonarny bàdê komórkowy. E-banki, ze wzgl´du na stosunkowo niskie
koszty w∏asne, bardzo cz´sto oferujà najlepsze oprocentowanie Êrodków na rachunku oraz lokat terminowych,
a tak˝e bardzo korzystne oprocentowanie kredytu.

11

Ka˝dy przyciàga czymÊ innym…
Wi´kszoÊç e-banków nie pobiera op∏at za prowadzenie
konta, a do niedawna przelewy równie˝ mogliÊmy dokonywaç za darmo. Najwi´kszy polski bank internetowy, czyli mBank, wprowadzi∏ jednak ostatnio op∏aty za
dokonywane przelewy w wysokoÊci 50 gr, a inny z liderów bankowoÊci internetowej bank Inteligo za swoje przelewy ka˝e sobie p∏aciç 99 gr.
Bardzo wa˝nà cechà ró˝nicujàcà bankowoÊç internetowà
w poszczególnych bankach sà op∏aty za prowadzenie konta – lub ich brak! mBank, jako lider bankowoÊci elektronicznej nie pobiera op∏at za prowadzenia rachunku. Brak
takich op∏at charakteryzuje tak˝e dwa inne banki: Lukas
Bank i Volkswagen Bank direct. Inne banki, czy to te
stricte internetowe, czy z bankowoÊcià elektronicznà, jako
kana∏em dystrybucji us∏ug, pobierajà op∏aty za prowadzenie rachunku. Wià˝e si´ to g∏ownie z tym, ˝e wi´kszoÊç
z tych banków posiada tak˝e swoje tradycyjne oddzia∏y,
przez co ich dzia∏alnoÊç jest obarczona wi´kszymi kosztami ni˝ banków dzia∏ajàcych tylko w sieci Internet.
Innà bardzo wa˝nà, wspomnianà ju˝ wczeÊniej cechà ekonta sà op∏aty za wykonywanie przelewów, bardzo ró˝ne w danych bankach. Cz´Êç banków posiadajàcych swoje tradycyjne oddzia∏y, jak BPH, BG˚, Lukas Bank, Multibank, Fortis Bank nie pobiera op∏at za wykonywanie
przelewów, za to niektóre z nich jak BG˚ czy BPH rekompensujà to sobie, pobierajàc op∏at´ za prowadzenie
konta, która waha si´ od 5 z∏ w przypadku konta Integrum (BG˚) do 9,95 z∏ w przypadku konta
Sez@m Srebrny (BPH). JeÊli zamierzamy za∏o˝yç konto
w banku internetowym, który nie posiada oddzia∏ów tradycyjnych, op∏at za prowadzenie konta nie ma wcale w takich bankach jak: mBank czy Volkswagen Bank direct.
Inteligo wprowadzi∏ ostatnio op∏at´ w wysokoÊci 4,99 z∏
za prowadzenie konta swojego klienta w przypadku, gdy
miesi´czne saldo wynosi mniej ni˝ 100 z∏. Saldo powy˝ej
tej kwoty zwalnia nas z op∏at za prowadzenie konta.

Drugim rodzajem banków jest
bank tradycyjny ze wspomaganiem elektronicznym lub „oddzia∏em elektronicznym”. Banki takie
majà najcz´Êciej bardzo dobrze
rozwini´tà sieç oddzia∏ów oraz fi- O p r o c e n t o w a n i e Ê r o d k ó w
lii, a bankowoÊç elektroniczna jest n a r a c h u n k u i k o s z t k r e d y t u
tylko kolejnym, bardzo wa˝nym
kana∏em dystrybucji us∏ug banko- Oprocentowanie Êrodków na rawych. W tym rodzaju bankowoÊci rachunki z oddzia- chunku nie jest ju˝ tak korzystne
∏u tradycyjnego sà bardzo ÊciÊle skorelowane z rachun- jak kilka lat temu, ale warto przyjrzeç si´
kami w systemie internetowym. Przetwarzanie transakcji wykonywanych przez Internet bàdê inny kana∏ elektronicznego dost´pu do konta, odbywa si´ w wi´kszoÊci przypadków w czasie rzeczywistym.

tym bankom, u których jest ono najwy˝sze. Na wyró˝nienie zas∏ugujà dwa banki internetowe oferujàce najwi´ksze oprocentowanie lokat: mBank i jego produkt
eMAX, na którym oprocentowanie wynosi 4 proc.
>
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w skali roku oraz Volkswagen Bank direct z kontem
e-direct pakiet Standard z oprocentowaniem wynoszàcym 3,5 proc. Warto dodaç, ˝e w przypadku tych w∏aÊnie dwóch banków tak du˝e oprocentowanie rachunku nie jest uzale˝nione od wysokoÊci wp∏ywów na konto. Inne banki równie˝ oferujà wy˝sze oprocentowania
Êrodków zgromadzonych na rachunku, jednak kwoty
wp∏ywów muszà wynosiç od 2000 do 5000 z∏.
JeÊli zamierzamy korzystaç z kredytu w rachunku bie˝àcym, zwróçmy tak˝e szczególnà uwag´ na jego oprocentowanie. Najni˝sze oprocentowanie limitu kredytowego w rachunku bie˝àcym posiada bank BPH, a wynosi ono w przypadku konta Sez@m Srebrny zaledwie
8,9 proc. Niewiele wi´kszym, a równie˝ bardzo korzystnym oprocentowaniem kredytu mo˝e pochwaliç si´
mBank – stopa minimalna wynosi 9,95 proc. Oprocentowanie pozosta∏ych banków waha si´ w granicach
12-13 proc za kredyt odnawialny, natomiast niechlubnym liderem jest Citibank Handlowy, u którego oprocentowanie kredytu w zale˝noÊci od posiadanego rachunku waha si´ w granicach od 14,99 do 18,99 proc.

Us∏ugi extra

Jednà z us∏ug banków internetowych, która umo˝liwia szybkie
i bezpieczne zakupy internetowe,
jest system Pay-by-link. Na polskim
rynku warto zwróciç uwag´ na dwa banki internetowe,
oferujàce tego typu us∏ug´: Inteligo i jego system „P∏ac´ z Inteligo” oraz mBank i jego „mTRANSFER”. Realizacja p∏atnoÊci w tym systemie nast´puj´ poprzez
przelanie kwoty transakcji z konta klienta na konto
sprzedawcy. Na stronie internetowej sprzedawcy
umieszczony zostaje specjalny link, który przekierowuje klienta bezpoÊrednio na stron´ internetowà banku.
Wystarczy, ˝e klient zaloguje si´ i wybierze rachunek,
z którego ma zostaç przelana nale˝noÊç. Pozosta∏e dane potrzebne do realizacji przelewu (dane informacyjne odbiorcy, numeru jego rachunku bankowego, najcz´Êciej równie˝ kwota i data realizacji przelewu) sà ju˝
wype∏nione automatycznie przez sprzedawc´. Jest to
transfer bardzo bezpieczny, gdy˝ na koncie zostaje za∏o˝ona blokada – do czasu, kiedy sklep dokona rozliczenia transakcji i wyÊle towar. Warto dodaç, ˝e po przeprowadzeniu transakcji klient mo˝e powróciç za strony sprzedawcy i dalej dokonywaç kolejnych zakupów.
Innà wartoÊcià dodanà, która wyró˝nia internetowe systemy bankowe, jest mo˝liwoÊç inwestowania w fundu-

sze Domu Maklerskiego, nale˝àcego do banku, który
obs∏uguje nasze konto internetowe. Jednym z przyk∏adów godnych zauwa˝enia jest Bank BPH, który udost´pni∏ poprzez WWW produkt „Indywidualny plan
lokacyjny”, który jest swego rodzaju po∏àczeniem lokaty i funduszy inwestycyjnych.

Po d s t a w o w e i d o d a t k o w e
kana∏y dost´pu

Podstawowym, a zarazem najbardziej popularnym i najbardziej ergonomicznym kana∏em dost´pu
jest dost´p poprzez przeglàdark´
internetowà, czyli WWW. W ten sposób mo˝emy wykonywaç wszystkie operacje na swoim
koncie. Innym, równie˝ popularnym, aczkolwiek nieco
ograniczajàcym zdalne wykonywanie operacji bankowych,
jest dost´p wykorzystujàcy funkcje telefonu GSM – sms
i WAP. Jednak w ten sposób mo˝emy najcz´Êciej tylko
przeglàdaç saldo i dokonywaç przelewów ju˝ uprzednio
zdefiniowanych. To ograniczenie wià˝e si´ z funkcjonalnoÊcià telefonów komórkowych, a dos∏ownie z bardzo
ma∏ym wyÊwietlaczem i niewielkà klawiaturà.
mBank wspólnie z operatorem sieci GSM Era sà prekursorami nowego kana∏u dost´pu poprzez telefon GSM.
mSIM, bo tak nazywa si´ ta us∏uga – to aplikacja na karcie SIM telefonu komórkowego w sieci Era, umo˝liwiajàca bezpieczny dost´p do us∏ug bankowych. W ten sposób mo˝emy wykonywaç przelewy zdefiniowane, mamy
dost´p do salda rachunku, mo˝emy zapoznaç si´ najbli˝szà lokalizacjà bankomatów oraz bezp∏atnie do∏adowaç
konto w Era TAK TAK. Jeszcze innym, ciàgle rozwijanym, jednak wcià˝ ma∏o popularnym kana∏em dost´pu
jest TV-banking, który oferuje, np. INVEST Bank
wspólnie z telewizjà POLSAT.
Przeglàdajàc i analizujàc pe∏na gam´ e-us∏ug polskich
banków dochodzimy do wniosku, i˝ ˝adne konto nie
spe∏ni dos∏ownie w 100 proc. wszystkich wymagaƒ, czy
to ze wzgl´du na op∏aty, czy brak niektórych kana∏ów
dost´pu, czy ró˝nà atrakcyjnoÊç oprocentowania rachunków i kredytów. W tej sytuacji warto pomyÊleç
nad za∏o˝eniem dwóch lub wi´cej kont, np. w banku
tradycyjnym, w którym zap∏acimy za obs∏ug´ konta
oraz w bankach internetowych, w którym prowadzenie
naszego rachunku jest darmowe.
Tabela porównawcza kont interetowych znajduje si´
na stronie www.e-fakty.pl

