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Jeśli kredyty hipoteczne staną się 
cyfrowe, czy banki realnie zyskają? 
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W odróżnieniu od nieruchomości handlowych lub hotelowych, 
których właściciele mocno ucierpieli na skutek pandemii, rynek mieszkaniowy 
okazał się być wyjątkowo odporny na turbulencje związane z obecnością 
wirusa Sars-CoV-2. Co więcej, porównując do wskaźników sprzed roku sektor 
ten wręcz polepszył swoje wyniki. W dużej mierze jest to efekt dążenia wielu 
Polaków do realizacji marzeń o zakupie własnego mieszkania. Sprzyja temu 
relatywnie stabilna sytuacja gospodarcza Polski, rosnące wynagrodzenia, 
rynek pracy należący do pracownika oraz rosnąca dzięki temu zdolność 
kredytowa. 

Obecnie, po chwilowym spowolnieniu w połowie 2020 roku, rynek 
mieszkaniowy jest w fazie intensywnego wzrostu. Chętnych do zakupu 
własnego lokum jest więcej niż dostępnych mieszkań, które sprzedają 
się na pniu jeszcze na etapie planowania ich budowy. Deweloperzy dążą 
do zaspokojenia popytu poprzez dostarczanie na rynek dużej liczby 
mieszkań. Tylko przez ostatnie dziewięć miesięcy dostarczyli na rynek 
164,4 tys. mieszkań. Jest to wynik o 105% wyższy niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. Z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano 
pozwolenia, wyniosła 254,7 tys., co stanowi ponad 34% wzrost r/r. 

Ponadto dynamicznie rozwija się PRS (private rented sector) czyli sektor 
mieszkań na wynajem. Inwestorzy zarówno prywatni jak i instytucjonalni 
kupują mieszkania z myślą o późniejszym wynajmie (tzw. buy-to-let). 
Jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby mieszkaniowe i styl życia 
młodych Polaków. Potrzebę własności zastępuje u nich coraz bardziej chęć 
zachowania płynności finansowej i mobilności. Jest to także atrakcyjna 
oferta dla osób znajdujących się na początku kariery zawodowej, a także 
dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie na osobę nie posiadających 
zdolności kredytowej.

Warto też zaznaczyć wzrost dostępności kredytów hipotecznych w ofertach 
banków. Po zaostrzeniu kursu w 2020 r. w tym zakresie, w ostatnim czasie 
banki ponownie złagodziły politykę finansowania zakupu nieruchomości 
na cele mieszkaniowe. Większość instytucji akceptuje minimalny, dopuszczony 

przez KNF, wkład minimalny na poziomie 10%. Wg danych BIK w III kw. 2021 
odnotowano rekordowy wolumen wypłaconych kredytów hipotecznych, 
których łączna wartość wyniosła 24,8 mld zł. W III kw. 2021 r. udzielono 
74,5 tysiąca kredytów, co jest najwyższą liczbą od III kw. 2008 r., kiedy było 
ich 82,9 tysiąca. Mimo podwyższenia kosztu pieniądza poprzez pierwszą 
od dziewięciu lat podwyżkę stóp procentowych, nie należy spodziewać się 
spadku popytu, gdyż nadal zdolność kredytowa jest relatywnie wysoka, 
szczególnie w dużych aglomeracjach.

Wysoki popyt przekłada się na rosnące ceny mieszkań. Według danych 
NBP za III kwartał 2021 r. ceny mieszkań w Polsce wzrosły o około 
10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nic nie wskazuje, że w najbliższym 
czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. 

Co czeka rynek mieszkaniowy w najbliższej przyszłości? Popyt na własne 
lokum raczej nie spadnie, co podyktowane jest niezmiennie wysokim 
deficytem zasobów mieszkaniowych, a także ograniczoną podażą mieszkań 
i gruntów inwestycyjnych. Jednakże dynamika wzrostu cen mieszkań 
prawdopodobnie spowolni. Będzie to związane z rosnącą inflacją, „zjadającą” 
wzrost wynagrodzeń, możliwymi dalszymi podwyżkami stóp procentowych, 
które przełożą się na obniżkę zdolności kredytowej, a także rosnącymi 
kosztami robocizny i materiałów budowlanych. Dodatkowo na wyhamowanie 
popytu na kredyt mieszkaniowy może mieć też wpływ wprowadzona w lipcu 
nowelizacja rekomendacji S. Zgodnie z nią banki mają dążyć do udzielania 
kredytów hipotecznych na maksymalnie 25 lat. Zaciąganie długów na dłuższe 
okresy jest możliwe, ale badając zdolność kredytową bank musi liczyć ją tak, 
jakby kredytobiorca zadłużał się na maksymalnie ćwierć wieku. Realny wpływ 
wprowadzonej nowelizacji rekomendacji obniża zdolność o około 5% dla osób, 
które chciałyby zadłużyć się na 30 lat. 

Innymi słowy czeka nas normalizacja, a rozwój rynku będzie bardziej 
zrównoważony. Ceny za metr kwadratowy będą rosnąć, ale prawdopodobnie 
wolniej niż miało to miejsce dotychczas.
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Sytuacja na rynku nieruchomości
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Polski rynek nieruchomości intensywnie rośnie.  
Wpływ na to ma kombinacja czynników ekonomicznych, 
kulturowych oraz pandemicznych. 

Kluczowym narzędziem w arsenale kupujących jest kredyt hipoteczny. 
Po ten produkt sięgają oni coraz częściej i chętniej, szczególnie w obliczu 
szybko wzrastających cen. Niemalże wszystkie banki w Polsce upatrują w nim 
z kolei znaczącego źródła wzrostu dochodów i starają się modyfikować proces 
ubiegania się o kredyt tak, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. 
Badanie EY wskazuje jednak, że proces związany z udzieleniem kredytu 
hipotecznego pozostaje dla klientów trudnym przedsięwzięciem. 

Dzisiejszy kredyt hipoteczny to produkt wyraźnie odstający od 
standardów udzielania i korzystania z innych konsumenckich produktów 
finansowych. Jest historycznie niedoinwestowany oraz mocno regulowany, 
a także nieprzystosowany do obecnego tempa zawierania transakcji na rynku 
nieruchomości. W najbliższej przyszłości oczekiwać można fundamentalnych 
zmian w związku z nadciągającymi inwestycjami oraz projektami modernizacyjnymi 
w obszarze hipoteki. Nie bez znaczenia jest również konkurencja wymuszana 
ze strony banków natywnie cyfrowych.

Pomiędzy bankami w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej trwa wyścig 
cyfryzacyjny dotyczący kredytu hipotecznego. Będzie on kluczowy w określeniu 
zdolności banków do utrzymania bądź zwiększenia udziału w rynku, jak i osiągnięcia 
zadowalającej marży. Różnica pomiędzy cyfrowym, zoptymalizowanym 
i zorientowanym na doświadczenie klienta procesem hipotecznym, a obecnymi 
jego wersjami będzie tak znaczna, iż pozbawi banki nieposiadające takiej oferty 
zdolności rywalizacji w oparciu o parametry inne niż cena.

Rozwój technologii wymusza nowe standardy. Już od dłuższego czasu można 
zauważyć proces intensywnych zmian w obszarze konsumenckich produktów 
kredytowych. To efekt stale rosnących potrzeb i oczekiwań klientów, a także 
prężnie działającej konkurencji. Jednym z kluczowych czynników umożliwiających 
dynamiczny rozwój tego obszaru jest rozwój technologii, w tym między innymi 
wdrożenie tzw. open bankingu, który wprowadził nowy standard na rynku usług 
bankowych. Jednocześnie wzrosła pozycja FinTechów i BigTechów poprzez 
stworzenie modularnych platform oraz ekosystemów usług, co zaowocowało 
wytyczeniem nowych standardów obsługi klientów w sektorze finansowym. 

Kredyt hipoteczny jest najbardziej skomplikowanym, a jednocześnie najmniej 
zautomatyzowanym produktem dla klientów indywidualnych. 

W Polsce banki podejmowały już próby modyfikacji tego procesu, w tym 
np. upraszczano wnioski o kredyt, tworzono e-dokumenty umieszczane na stornach 
internetowych banku, pozwalano na inicjację procesu z poziomu aplikacji mobilnej 
oraz umożliwiano monitorowanie statusu wniosku w kanałach cyfrowych. 
Klienci jednakże nadal oceniają proces hipoteczny jako skomplikowany i uciążliwy.

Raport „Cyfrowa hipoteka” prezentuje wyniki badania przeprowadzonego przez 
EY Polska wśród kredytobiorców. Publikacja została uzupełniona o komentarz 
ekspertów wzbogacony rekomendacjami technologicznymi oraz wskazówkami 
dotyczącymi dalszego rozwoju hipoteki cyfrowej. 

Badanie przeprowadzono w dwóch etapach. Ilościowa część badania miała 
miejsce w sierpniu 2021 r. na losowej próbie 1.000 osób, które w przeciągu 
ostatnich 2 lat zaciągnęły kredyt hipoteczny w jednym z 13 największych banków. 
Ocena jakościowa została przeprowadzona w kwietniu 2021 r. wśród 78 osób. 
W efekcie, dane pochodzące z badania ilościowego tworzą trzon statystyczny 
raportu, a informacje jakościowe stanowią źródło komentarzy oraz podsumowania 
natury stricte biznesowej. 

Wprowadzenie
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Aż 90% kredytobiorców podczas procesu starania się o kredyt 
odczuwa radość lub wręcz ekscytację, a nawet ulgę i satysfakcję 
z tym związaną. Z drugiej strony, zaledwie 19% kredytobiorców 
wskazało na towarzyszący im brak stresu lub frustracji. 
Zdenerwowanie lub uczucie niemocy towarzyszy niemal 
wszystkim respondentom podczas załatwiania formalności.

Zazwyczaj poszukują oni informacji o ofertach kredytowych 
w kilku różnych źródłach. Przy czym, najczęściej w placówce 
banku lub u pośrednika. 

Bardzo istotnym źródłem informacji jest również strona 
internetowa banku. Dla porównania: portale należące do firm 
doradztwa finansowego są ponad dwukrotnie rzadziej 
wykorzystywane w tym celu przez zainteresowanych.

Przed podjęciem decyzji o wyborze banku, 
aż 24% kredytobiorców zasięga opinii wśród znajomych 
lub członków rodziny. 

Klienci poszczególnych banków korzystają z różnych źródeł 
informacji: w przypadku niektórych z nich wiodące są kanały 
cyfrowe. Może to być wynik dojrzałości cyfrowej klientów danej 
marki bankowej, ścieżki user experience (UX) i efektywności 
bankowości online lub, co bardzo prawdopodobne kombinacja 
tych czynników. 

Wzięcie kredytu hipotecznego 
to bardzo ważna decyzja życiowa 
Wywołuje ona silne emocje 
- zarówno te dobre, jak i złe. 
Nabycie nieruchomości wiąże się 
najczęściej z fundamentalną życiową 
zmianą, jak np. powiększenie rodziny, 
zabezpieczenie przyszłości dzieci 
lub spełnienie marzeń o posiadaniu 
„własnego M”. Ta perspektywa budzi 
jednocześnie entuzjazm, jak i obawy 
związane z długoterminowym 
zadłużeniem się. 

Niemal 76% respondentów rozważało złożenie wniosku 
o kredyt hipoteczny w przynajmniej dwóch bankach. 
Jednocześnie, 70% zadeklarowało, że składało wniosek o kredyt 
tylko w jednym banku. Wybór banku jest więc poprzedzony 
okresem poszukiwań. Siła marki, zaufanie klientów, 
oferta cenowa, jak i proaktywna rola banku, mogą 
wpłynąć na ten wybór. Pozostałe 30% aplikowało do wielu 
banków, przy czym dominującą formą składania wniosku 
było wypełnienie go w placówce z doradcą kredytowym 
bądź współpraca z pośrednikiem. Wskazuje to na szereg 
potencjalnych wyzwań po stronie klienta: brak możliwości 
użycia kanałów cyfrowych w kontakcie z bankiem, potrzebę 
wsparcia czy edukacji, a także prawdopodobnie potrzebę 
poczucia pewności pozytywnego zakończenia procesu - 
postrzeganą jako mniej dostępną w pozostałych kanałach. 
Zaledwie 8% ankietowanych kredytobiorców skorzystało 
z możliwości złożenia wniosku za pomocą kanałów mobilnych 
lub internetowych banku. 
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02 | Główne kryteria wyboru oferty kredytowej 

Zaufanie, jako główny czynnik wyboru 
danego banku, wskazało 41% badanych osób. 
Powyższe preferencje nie są zależne od płci, 
a miejsce zamieszkania w tym przypadku odgrywa 
nieznaczną rolę. Kolejne ważne kryteria wyboru 
dotyczą jakości obsługi oraz przejrzystości oferty 
kredytowej. 

Customer experience (CX) jest więc ważnym, 
czasami wręcz czynnikiem decydującym o wyborze 
banku. Powyższe potwierdzili respondenci 
wskazując na zaufanie do banku, jakość obsługi 
oraz przejrzystość komunikacji i oferty jako kluczowe 
aspekty przy podejmowaniu decyzji. 

Powód finalnego wyboru oferty kredytowejKoszt kredytowania wyrażony 
oprocentowaniem pozostaje 
najistotniejszym czynnikiem wyboru, 
jednakże jest on wskazywany 
praktycznie tak samo często 
jak zaufanie do banku. 

Oprocentowanie kredytu

Zaufanie do banku

Jakość obsługi

Prostota i przejrzystość oferty

Wysokość przyznanego kredytu

Czas podjęcia decyzji kredytowej

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

Szybkość wypłacenia kredytu

Duże zrozumienie moich potrzeb

Wysokość prowizji początkowych

Dodatkowe korzyści oferowane przez bank

Inne 3%

9,3%

15,6%

18,4%

19,1%

19,7%

22,1%

25,6%

26,1%

27,6%

40,8%

41,2%
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03 | Kredyt jako przepis na stres

Co wzbudza największy niepokój kredytobiorców?Respondenci postrzegają proces 
wnioskowania o kredyt hipoteczny 
jako skomplikowany. Czują się 
nim przytłoczeni i są przy tym 
zdezorientowani. Obok decyzji 
kredytowej, największy niepokój 
budzi w nich zrozumienie 
procedur, warunków kredytowania 
oraz konsekwencji finansowych, 
wiążących się z zaciągnięciem 
tak dużego zobowiązania.

Wysokość miesięcznej raty 
kredytu i jej potencjalna zmiana 

Wysokość kosztów związanych z obsługą kredytu 

Obawia się problemów wynikających 
z rozbieżności terminowych pomiędzy 
otrzymaniem finansowania a faktyczną 
możliwością zakupu nieruchomości

Ryzyko odmowy udzielenia kredytu 

Ryzyko niezrozumienia wszystkich 
istotnych warunków kredytowania 

46,4%

44,6%

25%

45,9%

39,3%
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Biorąc pod uwagę, jak istotne są emocje w budowie 
doświadczenia klienta, ograniczenie niepokoju i obaw 
kredytobiorców może również stanowić element przewagi 
konkurencyjnej banku. Warto zastanowić się, czy proces 
kredytowy dostarcza przejrzystą i kompletną informację 
w czasie, kiedy klient jej potrzebuje. Banki powinny zwrócić 
większą uwagę na zapewnienie właściwej komunikacji 
i przekazywanie prostym i zrozumiałym językiem pełnych 
oraz wiarygodnych informacji. W ten sposób ograniczą 
klientom niepotrzebne negatywne emocje, oferując w zamian 
lepsze doświadczenia w kontakcie z bankiem. 

Potrzeba informacji dotyczy zarówno samych warunków 
finansowania, jak i wyobrażenia sobie „życia z kredytem 
hipotecznym”, zrozumienia dostępnych możliwości 
finansowych („na ile mnie stać”), jak również informowania 
o bieżącym statusie sprawy oraz tłumaczenia warunków 
umowy kredytowej i przebiegu procesu z tym związanego 
w sposób zrozumiały dla klienta. Czynności te powinny 
minimalizować niepewność kredytobiorcy związaną 
- na przykład - z dodatkowymi wymaganiami, jak i kolejnością 
przebiegu procesu kredytowego oraz czasem oczekiwania 
na decyzję kredytową. Tylko bank, który spełni te warunki, 
zbuduje swój wizerunek jako zaufanego partnera i doradcy 
klienta.

03 | Kredyt jako przepis na stres

Czego się Pan/i obawiał/a w trakcie procesu 
ubiegania się o kredyt hipoteczny? 

46,4% Jaka będzie miesięczna rata kredytu 
i jak zmieni się w przyszłości? 

45,9% Czy otrzymam pozytywną decyzję 
kredytową? 

44,6%
Jakie będą koszty kredytu w tym 
rodzaje i wysokość, np. prowizje, 
oprocentowanie, ubezpieczenie? 

39,3% Czy na pewno rozumiem wszystkie 
warunki? 

39,1% Czy będzie mnie stać na spłatę 
kredytu? 

24,6%
Jak zgrać terminy uzyskania kredytu 
z formalnościami związanymi 
z zakupem nieruchomości? 

22,1% Jak poradzić sobie z niezrozumiałymi 
procedurami? 

Czy będzie mnie stać na spłatę kredytu?

Jak zgrać termin…

Jak poradzić s…
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04 | Długi proces kredytowy

Niemalże 1/4 kredytobiorców czekała 
na decyzję kredytową przynajmniej 
cztery tygodnie, a 15% z nich równie 
długo na wypłatę środków. Tak długie 
terminy uzyskania finansowania 
mają kluczowy wpływ na finalizację 
kupna wymarzonej nieruchomości. 
Z perspektywy klienta, który 
nie rozumie sposobu funkcjonowania 
banków czy wewnętrznych procedur, 
postrzegana opieszałość może 
być powodem frustracji i obawy 
o możliwość realizacji planowanego 
zakupu. 

Wyniki badania wskazują, że średni czas oczekiwania 
na decyzję kredytową wynosi 10 dni, a kolejne 
7 dni potrzebnych jest na uruchomienie wypłaty 
środków. Takie wyniki wydają się być zadowalające. 
Należy jednak pamiętać, że występuje tutaj duża 
rozbieżność, która jest uzależniona od rodzaju kredytu, 
nieruchomości, a także jest zależna od profilu klienta. 
Dodatkowo, widać istotny wzrost czasu oczekiwania 
na decyzję i wypłatę środków w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. 

W niektórych krajach udało się istotnie ograniczyć okres 
oczekiwania na decyzję kredytową i wypłatę środków. 
Możliwość skrócenia czasu trwania tego procesu zależy 
częściowo od czynników obiektywnych związanych 
z otoczeniem prawnym i regulacyjnym procesu zakupu 
nieruchomości i udzielenia kredytu. Część jednak jest 
bezpośrednio związana z kształtem procesu kredytowego, 
poziomem automatyzacji analizy kredytowej, wyceny 
nieruchomości, ale także poziomem błędów i wydłużenia 
całego procesu po stronie banku w ramach obsługi 
wniosku kredytowego. 
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05 | Czego oczekują kredytobiorcy?

Jednym z największych wyzwań 
operacyjnych dotyczących procesu 
hipotecznego są formalności oraz długa 
lista wymaganych dokumentów. 
Wskazało na nie aż 60% badanych 
respondentów. 

Klienci mierzą się również ze zrozumieniem złożonej 
oferty kredytowej, w tym z mnogością opłat 
i prowizji oraz porównaniem ofert z różnych banków. 
Jednocześnie, aż 31% wskazało jako irytującą 
konieczność wielokrotnego odwiedzenia placówki 
bankowej lub pośrednika.

Ponadto, pozyskanie wymaganych środków 
na wkład własny stanowi problem dla niemal 
40% kredytobiorców. 

Trudności nie kończą się nawet po otrzymaniu 
pozytywnej decyzji kredytowej. Połowa respondentów 
zwraca uwagę na dużą liczbę formalności na kolejnych 
etapach. Jedynie 14% ankietowanych nie odnotowało 
żadnych trudności operacyjnych. 

Pozostałe odpowiedzi dotyczyły możliwości łatwego porównania 
ofert, ograniczeń związanych z wymogiem posiadania wkładu 
własnego oraz zmian zachodzących w ocenie zdolności 
kredytowej.

Klienci oczekują, przede wszystkim, szybkiego i jak najmniej 
sformalizowanego procesu, w którym dokumenty papierowe 
są ograniczone do niezbędnego minimum. EY interpretuje 
te oczekiwania jako konieczność maksymalnego wykorzystania 
dostępnych źródeł danych oraz automatyzacji analizy wniosku 
to jest to jest konieczność algorytmizacji poszczególnych 
czynności weryfikacyjnych związanych zarówno z kredytobiorcą, 
jak i kredytowaną nieruchomością. Pełna lub niemal 
całkowita automatyzacja nie będzie możliwa we wszystkich 
przypadkach, ponieważ niektóre uwarunkowania związane 
z kredytobiorcą bądź też kredytowaną nieruchomością 
mogą czynić automatyzację nieopłacalną lub wręcz 
niemożliwą. Jednak dla istotnej części kredytobiorców 
jest ona dostępna i opłacalna. Banki prawdopodobnie mogą 
w swoim portfelu kredytowym wyróżnić pewne typy klientów 
i transakcji, które powtarzają się najczęściej, które można 
uznać za standardowe oraz postarać się wytyczyć dla nich 
jak najkrótszy i jak najbardziej zautomatyzowany proces. 

Jakich zmian w procesie kredytowym oczekują klienci?

ankietowanych odpowiedziało: „nie wymaga 
zmian” | „nie wiem” | “nic się nie da zrobić” 

oczekuje „zmniejszenia papierologii” | „mniejszej 
biurokracji/mniejszej ilości dokumentów” | 
„mniejszej liczby wymaganych procedur” 

liczy na „podniesienie jakości obsługi”, „lepszy 
kontakt z bankiem”, „posługiwanie się zrozumiałym 
językiem przez pracowników banku”, 

respondentów wskazało,  
że „proces powinien być krótszy” 

chce „dokładnego wyjaśnienia poszczególnych 
aspektów” | „ zrozumiałego języka dokumentów” | 
„większej przejrzystości oferty” 

liczy na „obniżenie całościowego kosztu kredytu” 

wymaga od kredytodawców 
„więcej procesów online”

25%

23%

7%

29%

12%

6%

4%



11 Raport EY | Cyfrowa hipoteka

05 | Czego oczekują kredytobiorcy?

Idealny proces kredytowy powinien nie tylko ograniczać liczbę dokumentów dostarczanych przez klienta, 
ale umożliwiać elektroniczny obieg zarówno dokumentów, jak również informacji.
 

Taka szybka ścieżka procesowania istotnie zwiększyłaby satysfakcję klientów. Mogłaby ona opierać się na:

Automatycznej  
weryfikacji  

kompletności i jakości 
dokumentów dostarczanych 

przez klienta

Zmniejszeniu liczby 
dostarczanych dokumentów  

i zastąpienia ich informacjami, 
które już bank posiada, 

a które stanowią wiarygodne, 
alternatywne źródło tej samej 

wiedzy

Automatycznej wycenie  
nieruchomości

Przekazywaniu  
klientowi kompletnej, 

zrozumiałej informacji w czasie, 
kiedy jej potrzebuje

Automatycznym  
generowaniu  

umów kredytowych  
i innych dokumentów 

kredytowych

1 2 3 4 5
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06 | Otrzymać kredyt, aby zyskać wymarzone lokum

Kredytobiorcy wybierają różne drogi 
prowadzące do pozyskania nowej 
nieruchomości. Aż 45% badanych 
równolegle prowadziło proces 
poszukiwania nieruchomości 
i źródeł finansowania jej zakupu. 
Niemal 32% badanych ubiegało się 
o kredyt na konkretną nieruchomość, 
podczas gdy 23% intensywnie 
sprawdzało oferty bankowe jeszcze 
przed rozpoczęciem jej poszukiwania. 
Wśród tej grupy klientów prym 
wiedzie obawa o uzyskanie zdolności 
kredytowej.

Zapytani o chęć otrzymania zintegrowanej oferty 
banku, aż 71% klientów rozważyłaby powiązanie kredytu 
z usługami doradczymi przy zakupie nieruchomości. 
Wskazuje to na potrzebę edukacji klientów, 
jak i uproszczenia całościowego doświadczenia związanego 
z pozyskaniem nieruchomości. 

Wyniki ankiety skłaniają też do głębszego przemyślenia 
ścieżki zakupowej klienta. Z jego perspektywy kredyt 
hipoteczny jest narzędziem niezbędnym do sfinansowania 
nieruchomości. Bazową potrzebą jest chęć nabycia 
mieszkania lub budowa domu. Bank, który jako pierwszy 
odpowie na potrzeby klienta wtedy, gdy tylko one się 
pojawiają, ma szansę stać się liderem obszaru hipotecznego 
w Polsce. Kluczem do sukcesu jest bowiem nie tylko 
zidentyfikowanie niezbędnych usprawnień w aktualnym 
procesie, ale przede wszystkim dogłębne zrozumienie 
potrzeb klientów, i takie projektowanie ich doświadczenia, 
aby kredyt hipoteczny pojawiał się na ścieżce zakupu 
nieruchomości jako serwis realizujący podstawową 
potrzebę. Usługi łączone, ekosystem partnerski i sprzedaż 
krzyżowa to zagadnienia, które banki powinny wziąć 
po uwagę wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.
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07 | Bez profesjonalnego doradcy ani rusz

Tylko 6% respondentów wskazało 
na brak konieczności lub potrzeby 
kontaktu z doradcą lub pośrednikiem. 
Potrzeby tej wąskiej grupy klientów 
bazują na prędkości procesu 
oraz łatwości korzystania z usług 
dodatkowych po uruchomieniu 
kredytu. Są to na ogół klienci 
zaznajomieni z kredytem 
hipotecznym, którzy budować 
mogą własne portfolio inwestycyjne. 
Realizację takich potrzeb 
wspomogłyby narzędzia do obsługi 
wielu kredytów lub nieruchomości 
w danym banku.

Usługi doradców i pośredników, które zostały najwyżej 
ocenione przez konsumentów to:

• Wyjaśnienie zawiłości umowy kredytowej

• Pomoc w skompletowaniu dokumentów

• Wybór banku oferującego najlepsze warunki

• Pomoc w zrozumieniu formalności wymaganych przez bank

Wszystkie wskazane powyżej usługi mają takie same 
znaczenie dla kredytobiorców.

Wyniki badania wskazują, że dobry doradca lub pośrednik 
kredytowy wnosi istotną wartość dodaną do procesu 
kredytowego. Ich zadaniem jest przeprowadzenie 
kredytobiorcy przez trudny proces kredytowy i wsparcie 
w zrozumieniu i wypełnieniu wymogów formalnych, 
jak również pomoc w skompletowaniu dokumentacji. 

Część lub całość tych usług można dostarczyć w sposób 
alternatywny poprzez np.: wprowadzenie jasnych, 
spersonalizowanych checklist dokumentów do dostarczenia 
przez klienta, ograniczenie liczby dokumentacji, 
uproszczenie komunikacji, wprowadzenie wsparcia zdalnego 
w postaci chat-botów lub voice botów. Wciąż jednak część 
kredytobiorców będzie poszukiwać realnego wsparcia 
kompetentnego doradcy, posiadającego komplet informacji, 
udzielającego rzetelnych informacji i rad. 
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07 | Bez profesjonalnego doradcy ani rusz

Z badania wynika też, że część respondentów nie jest gotowa na w pełni cyfrowy 
i samoobsługowy proces hipoteczny i będzie poszukiwała kontaktu z profesjonalistą. 
W związku z tym, warty rozważenia i przemyślenia jest model doradcy kredytowego.

Istotnymi dla banku są odpowiedzi na następujące pytania: 

1 Czy moi doradcy kredytowi potrafią komunikować się prostym i zrozumiałym językiem?

2 Czy potrafią rozwiązać problemy lub doradzić klientowi w bardziej skomplikowanych przypadkach? 

3 Czy posiadają dobrą wiedzę o całym procesie zakupu nieruchomości?

4 Czy są wyposażeni w aktualną i kompletną informację o danym przypadku oraz kolejnych krokach 
postępowania? 

5 W jaki sposób mogą oni doskonalić swoje umiejętności? 

W opinii ekspertów EY Polska, jakość obsługi w kanale doradczym jeszcze przez długi 
czas może stanowić istotną przewagę konkurencyjną.
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08 | Kredyt hipoteczny zdalnie? Czemu nie, ale…

Jednym z kluczowych celów badania 
była ocena dojrzałości polskich 
konsumentów do wykorzystania 
całkowicie cyfrowego procesu 
kredytowego. 

Wyniki wskazują na dużą otwartość i gotowość 
do skorzystania z narzędzi online, jednak 
nie we wszystkich obszarach:

Pomimo zachęcających wyników, zaledwie 
6% respondentów nie ma żadnych obaw przed w pełni 
cyfrowym procesem hipotecznym. Respondenci mieli 
możliwość wskazania maksymalnie trzech obaw, które 
związane są z procesem online od początku do końca. 
Największe obawy budzi bezpieczeństwo danych (44,1%). 
Kolejne wiążą się z kradzieżą tożsamości i podszywaniem 
się pod inną osobę (34,1%). Niemniej, równie istotne 
są obawy związane z problemami, jakie zostały omówione 
już wcześniej.

Obawy związane z bezpieczeństwem trudno zrozumieć, 
biorąc pod uwagę udzielone odpowiedzi na pytanie 
o najczęściej wybierany kanał komunikacji z bankiem. 
Najpowszechniejsze jest wykorzystanie aplikacji mobilnych 
i stron internetowych banku. 

Złożenie wniosku online 

Podpisanie umowy 
kredytowej w kanałach 
cyfrowych 

Przesłanie dokumentacji 
drogą elektroniczną

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

49%

53%

38%

11%

9%

54%

W jaki sposób respondenci kontaktują się z bankiem: 

Aplikacja  
mobilna 

42,30%

Bankowość 
internetowa 

na stronie www 

26,2%

Placówka 
bankowa 

23,8%

Call centre

 7,7%
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08 | Kredyt hipoteczny zdalnie? Czemu nie, ale…

Jak respondenci korzystają z kanałów cyfrowych 
w pozostałych aspektach życia codziennego? 

Sprawdziliśmy, jak często respondenci korzystają 
z Internetu w celach edukacji, usług zdrowotnych, 
pracy zdalnej, załatwiania spraw urzędowych, 
rozrywki, czy też rezerwacji podróży. Co istotne, 
aż 72% respondentów korzysta często lub prawie 
zawsze z kanału internetowego w minimum czterech 
wymienionych obszarach aktywności. 

Z kolei 34% respondentów stwierdziło, iż posiada i korzysta 
z podpisu elektronicznego. Kolejne 24% posiada to narzędzie, 
ale z niego nie korzysta. 

Digitalizacja kredytu hipotecznego jest naturalną konsekwencją 
toczących się od dawna procesów. Dotyczy to zarówno sektora 
bankowego, jak i codziennego życia. Oczekiwania klientów 
formułowane względem procesu hipotecznego, a dotyczące 
szybkości i braku „papierologii”, mogą lub nawet muszą 
być spełnione w kanale zdalnym. 

Wątpimy jednak, aby w perspektywie krótkoterminowej możliwe 
było przeniesienie całego procesu do świata cyfrowego w taki 
sposób, aby mogli z tego skorzystać wszyscy zainteresowani. 
Po pierwsze, dla wielu respondentów nadal istotny będzie 
kontakt z doradcą lub pośrednikiem. Po drugie, pomimo, 
iż technicznie możliwe jest zautomatyzowanie i zdigitalizowanie 
obszaru komunikacji z klientem, pośrednikiem lub niezależnym 
rzeczoznawcą to istnieją granice cyfrowych zmian, wytyczone 
przez ograniczenia regulacyjne i prawne.

W jakich celach korzysta Pani z Internetu? Proszę zaznaczyć cel i określić częstotliwość w tabeli.

% Kredytobiorców by Edukacja

23,60%5,20%

26,90%

9,10%

35,80%

53,70%

4,80%

36,10%

23,00%14,30%

53,30% 18,50% 6,10% 35,50%

6,10% 32,50%

32,50% 21,50%

49,70%

42,70%

12,50%

32,00%

45,00% 13,40%

% Kredytobiorców by Praca zdalna

% Kredytobiorców by Rozrywka

% Kredytobiorców by Usługi zdrowotne

% Kredytobiorców by Załatwianie spraw w urzędzie

% Kredytobiorców by Rezerwacje podróży

Rzadko Często ZawszeNigdy
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Komentarz ekspercki 
Jak to robią inni? Ekosystem kredytów hipotecznych pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Wykorzystanie nowych automatyzacji, 
nowoczesnych technologii 
oraz wspomnianych wcześniej usprawnień 
to zdecydowanie krok w dobrą stronę. 
Warto jednak rozważyć całościowe, kreatywne podejście 
do obszaru hipotecznego i kompleksowo spojrzeć 
na ścieżkę zakupową klienta. Wcześniejsze wnioski 
wskazują, że rezygnacja z tradycyjnego podejścia 
„sprzedajemy kredyty hipoteczne” na rzecz podejścia 
„towarzyszymy klientowi w procesie nabycia 
nieruchomości” może pozwolić osiągnąć wyjątkową 
jakość usług, niespotykaną dotąd na polskim rynku. 
Niektóre banki zagraniczne idą jeszcze dalej i tworzą 
wielowymiarowe ekosystemy hipoteczne, osadzające 
produkt na ścieżce zakupowej klienta. W ramach 
ekosystemu hipotecznego banki powinny położyć 
nacisk na udostępnienie klientom spersonalizowanych, 
dodatkowych usług lub komponentów, z których mogliby 
oni dowolnie korzystać.

Co należy mieć na uwadze projektując nowe, ekosystemowe rozwiązania w segmencie kredytów hipotecznych? 

01
Korzystanie z nowych źródeł danych 
o klientach przy jednoczesnym 
wzmocnieniu środków 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
danych osobowych.

04
Rolę FinTechów i BigTechów w sektorze finansowym, które zmieniają przyjęte 
modele biznesowe, często wchodzą w długookresową współpracę z bankiem 
oraz wykorzystują swoją elastyczność technologiczną, aby oferować klientom 
bardziej wartościowe doświadczenia po niższej cenie lub tworząc nowe usługi, 
których klienci potrzebują.

02
Zwiększone możliwości korzystania 
z API i bezpośredniej integracji 
z klientem oraz partnerami.

05
Fakt, że środki dystansowania 
społecznego i zamknięcia gospodarki 
zmusiły konsumentów do znacznie 
większej interakcji w przestrzeni 
cyfrowej, nawet w przypadku bardziej 
złożonych transakcji.

03
Zapewnienie bezproblemowego, 
kompleksowego doświadczenia, 
bez względu na kanał dostępu.
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09 | Rosnące oczekiwania klienta

Ważna jest możliwość załatwienia 
jak najmniejszym wysiłkiem sił 
i środków wszystkich spraw, które 
związane są z pozyskaniem kredytu 
hipotecznego oraz procesem zakupu 
nieruchomości. Klienci mogą docenić, 
że ich banki będą oferować usługi 
wykraczające poza tradycyjną 
bankowość. Oznacza to, że powinny 
one zapewnić klientom kompleksową  
obsługę posprzedażową udzielonego 
finansowania, a także udostępnić 
platformy usług dodatkowych, 
dzięki którym klient - między innymi 
- szybko urządzi lub wyremontuje 
swój nowy dom. 

Wiodące banki z całego świata kreują na nowo doświadczenia 
kredytowe klientów stawiając na pierwszym miejscu ich 
profesjonalną obsługę, wykorzystanie zaawansowanych 
technologii oraz innowacyjnych rozwiązań dostarczając 
przy tym dodatkowe usługi. Banki na rynku amerykańskim 
zastępują starsze metody udzielania kredytów jednym, 
zintegrowanym systemem, dzięki czemu zarządzanie całym 
procesem jest bardziej efektywne. Jeden z nich stworzył 
aplikację internetową i mobilną, która umożliwia klientom 
pre-kwalifikację do kredytu hipotecznego w ciągu 60 sekund. 
W ofercie znajduje się również usługa cyfrowego agenta 
nieruchomości, który ułatwia poszukiwanie wymarzonej 
nieruchomości oraz specjalistyczny zespół Concierge 
i bankowych doradców finansowych. Innym przykładem 
jest jeden z banków kanadyjskich. Udostępnił on klientom 
dodatkową linię kredytową do wykorzystania na dowolny cel: 
od remontu domu poprzez sfinansowanie nieoczekiwanych 
wydatków, aż po zrealizowanie potrzeb edukacyjnych dzieci.
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09 | Rosnące oczekiwania klienta

W Stanach Zjednoczonych banki często współpracują 
z partnerami technologicznymi, którzy dostarczają 
narzędzia zapewniające klientom możliwość samoobsługi, 
jak i cenne informacje o ich kredytach hipotecznych. 
Klienci mogą skorzystać z usług, aby spłacić kredyt 
za pomocą swojego urządzenia mobilnego, badać różne 
scenariusze „co, jeśli…” dotyczące płatności, refinansowania 
oraz możliwości kapitałowych.

Trendem na tym rynku jest całkowite przekształcanie ścieżki 
klienta w celu stworzenia cyfrowego, zdalnego procesu 
bez papierowych dokumentów, gwarantującego doskonałą 
obsługę klienta w każdym kanale komunikacji. 

Wartym uwagi przykładem rozwoju ekosystemu jest jedna 
z globalnych instytucji finansowych. Kluczowe ulepszenia 
wprowadzone przez nią obejmują: umożliwienie agentom 
i partnerom korzystania z aplikacji cyfrowej z DocuSign 
i możliwość śledzenia agentów, zapewnienie możliwości 
wypełnienia wniosku za pośrednictwem telefonu 
komórkowego przy użyciu oficjalnego dokumentu, takiego 
jak paszport, włączenie narzędzi do cyfrowej weryfikacji 
tożsamości, przechwytywanie mobilne z kontrolą jakości, 
przesyłanie dokumentów z natychmiastową kontrolą 
adekwatności dokumentów i akceptacją formatu/rozmiaru 
pliku. 

Nie tylko na Zachodzie wprowadzane są znaczące 
modyfikacje podejścia do klientów i tworzone są całe 
ekosystemy. Na rynkach wschodnich jeden z banków 
stworzył własny rynek pożyczek konsumenckich, 
aby pozostać konkurencyjnym w stosunku 
do pożyczkodawców. Oferuje kompleksowy portal 
z wykazami nieruchomości, samochodami, podróżami 
i usługami komunalnymi. Dzięki temu stał się 
on największym rynkiem sprzedaży bezpośredniej 
w tej części świata. W Europie banki również zmieniają 
sposób oferowania klientom kompleksowych kredytów 
hipotecznych, przyjmując i umożliwiając podejście 
oparte na produktach cyfrowych oraz wykorzystując 
wielokanałowe podróże, funkcje, procesy i architekturę. 
Pozwala to zwiększyć znacząco liczbę rozpatrzonych 
wniosków kredytowych, zredukować wewnętrzne koszty 
procesu, liczbę połączeń telefonicznych oraz skrócić czas 
rozpatrywania wniosku. Ciekawym rozwiązaniem jest 
na przykład aplikacja do wyszukiwania nieruchomości, 
która umożliwia: wyszukanie interesujących ofert 
mieszkaniowych, szybsze sprawdzenie zdolności 
kredytowej, a także powiadamianie klientów o pojawieniu 
się nieruchomości odpowiadającej ich potrzebom. 
Właścicielom domu narzędzie to pomaga w zarządzaniu 
finansami, szacowaniu budżetu mieszkaniowego, a nawet 
w restrukturyzacji zadłużenia.
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Główne wnioski

09 | Rosnące oczekiwania klienta

Polska pod względem ekosystemu hipotecznego 
znajduje się daleko za rynkami zagranicznymi, 
które poszerzają obszar kredytów hipotecznych 
o dodatkowe usługi nieruchomościowe.

Nowe oczekiwania kształtują normę,  
w której oferowanie wyjątkowych doświadczeń 
cyfrowych nie jest kwestią wyboru, tylko 
koniecznością.

Patrzenie daleko w przód i myślenie w kategoriach 
budowania długookresowej wartości Klienta (CLV) 
przy jednoczesnej hiperpersonalizacji usług  
i doświadczeń konsumentów w czasie rzeczywistym 
są cechami charakteryzującymi globalnych liderów 
bankowości hipotecznej i źródłem długookresowej 
przewagi konkurencyjnej. 
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Klienci banków wyraźnie wskazują 
swoje preferencje transakcyjne 
w kategorii produktów hipotecznych. 
Z badania EY Polska wynika, 
że bankowość online i aplikacje 
mobilne to dominujący wybór, 
jak i najczęstsza forma pozyskania 
wstępnych informacji. Pomimo tego 
znakomita większość ubiegających 
się o kredyt udała się bezpośrednio 
do placówki banku w celu pozyskania 
dalszych informacji oraz zainicjowania 
procesu hipotecznego. 
Oprócz wątpliwości wynikających 
z warunków ekonomicznych, klienci 
wskazali wyzwania bezpośrednio 
związane z procesami bankowymi.

Wyniki te podyktowane są brakiem w pełni cyfrowych rozwiązań wspierających 
i edukujących klientów. Pomimo wielu usprawnień technologicznych wprowadzanych 
w polskich bankach, zmuszeni są oni do uczestniczenia w złożonych procesach, 
częściowo tylko wspieranych przez rozwiązania technologiczne. Dodatkowe 
modyfikacje ekosystemu hipotecznego nie zdały egzaminu. Dlatego ponad połowa 
potencjalnych klientów z własnej woli rezygnuje z dalszego procesowania aplikacji 
kredytowej. Dzieje się tak wyłącznie ze względu na kwestie operacyjne, które 
znajdują się w gestii banków. To zadziwiający wynik, który pokazuje jak kolejne 
warstwy procesów, narzędzi i procedur nakładają się na siebie, aby stworzyć szereg 
negatywnych doświadczeń klienta.

Tymczasem technologie umożliwiające rozwiązanie problemów opisywanych 
przez klientów są dostępne już od dłuższego czasu. Wyzwaniem jest jedynie stopień 
modernizacji oraz harmonizacja wszystkich komponentów procesu hipotecznego. 
Wiele zachodnich banków zdecydowało się na transformację bazującą na platformach 
LOS (ang. loan origination system), które pozwalają na centralizację i optymalizację 
większości procesów pożyczkowych na poziomie back office’u. Umożliwia to skupienie 
się na warstwie doświadczeń klienta, która przestaje być wypadkową możliwości 
technologicznych poszczególnych komponentów i może być projektowana zgodnie 
z potrzebami procesów, które ma obsługiwać. Alternatywą jest punktowa modyfikacja 
autorskich rozwiązań i równoległy rozwój warstwy CX. Wiąże się to z większym 
nakładem pracy w postaci monitorowania i uspójniania doświadczeń klienta. 
Wybór pomiędzy sposobem transformacji technologii uzależniony jest w dużej mierze 
od stanu obecnego ekosystemu kredytowego, długu technologicznego i stopnia 
doinwestowania kluczowych obszarów produktu hipotecznego. 
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Modele transformacyjne kredytu hipotecznego
Jedną z najbardziej kluczowych kwestii w cyfryzacji 
hipoteki jest wybór modelu transformacyjnego w oparciu 
o zakres harmonizacji doświadczeń pomiędzy produktami 
banku, wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 
poszczególnych segmentów klienckich oraz wykorzystanie 
ekosystemu produktów i usług powiązanych z kredytem 
hipotecznym. 

Dla przykładu, 71% klientów używa Internetu w celach 
edukacyjnych, a 26% rozpoczęło poszukiwania 
nieruchomości wykorzystując do tego celu portale 
internetowe. W modelu opartym o rozwój ekosystemu, 
naturalnym sposobem wczesnej edukacji klienta 
i jego pozyskania może być partnerstwo z portalami 
specjalizującymi się w pośrednictwie nieruchomości. 
Podobnie w grupie klientów, którzy najpierw skontaktowali 
się bezpośrednio w deweloperem (12%), partnerstwo 
może wspomóc pozyskanie klienta, jak i uprościć 
procedury związane z wyceną nieruchomości. 
Rozwój ekosystemu usług i produktów jest najbardziej 
powszechny w Azji, a jego główną zaletą jest zwiększenie 
przyzwyczajenia klienta do korzystania z usług danej 
instytucji, która staje się kanałem wypełniającym szeroki 
wachlarz potrzeb klienta.

Banki stawiające na zwiększenie sprzedaży krzyżowej 
(ang. cross-sell) przyjmują na ogół model modernizacji 
grupy produktów i maksymalizują harmonizację doświadczeń 
klienckich tworząc okazje do sprzedaży dodatkowych 
produktów. Model ten sprawdza się zwłaszcza, gdy strategia 
rozwoju produktów skupia się na głębokim zaspokojeniu 
potrzeb finansowych precyzyjnie określonego segmentu 
klientów. W Polsce większość kredytobiorców hipotecznych 
to kobiety. Wskazały one na większą niż mężczyźni 
frustrację wynikającą z wypełniania wielu skomplikowanych 
dokumentów oraz zadeklarowały wyraźnie większą chęć 
korzystania z aplikacji mobilnych. W modelu modernizacji 
grupy produktów, odpowiedzią banków na potrzeby tej grupy 
klientów mogłoby być na przykład zbudowanie pełnego, 
automatycznego profilu ryzyka kredytowego, wspólnego 
dla wszystkich produktów kredytowych i automatyczne 
ofertowanie, tak aby ograniczyć wypełnianie dokumentów 
do niezbędnego minimum.

Banki, które w dużej mierze zmodernizowały już swoje grupy 
produktowe mogą wybrać transformację monoproduktową, 
w której zmianom podlegać będzie jedynie produkt hipoteczny 
wraz z blisko powiązanymi procesami. W tym przypadku 
modernizacja opierać może się o uprzednio wypracowane 
standardy, wzorce architektoniczne i wdrożone technologie. 

Modele monoproduktowe i grupowe charakteryzują się 
szybszym zwrotem inwestycji w związku ze skupieniem się 
na sprzedaży podstawowych produktów banku. 
Ich potencjalnie słabą stroną jest zawężenie docelowego 
CX tylko do określonego obszaru produktowego banku. 
Może skutkować to dysonansem doświadczeń klienta. 

Europejskie i amerykańskie instytucje finansowe 
stosunkowo konserwatywnie podchodzą do budowy 
ekosystemów partnerskich, jednakże EY oczekuje 
ogólnego rozwoju w tym właśnie kierunku, niezależnie 
od wybranych modeli transformacji produktów hipotecznych. 
Najnowsze makro-trendy w bankowości i innych sektorach 
wskazują na ewolucję w kierunku klientocentrycznego 
myślenia domenowego, gdzie usługi i produkty bankowe 
wzbogacane będą produktami i usługami z innych sektorów.
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Główne obszary inwestycji technologicznych
Doświadczenie klienta to najbardziej widoczny aspekt 
zastosowania cyfrowej hipoteki. Inwestycja w CX 
to racjonalizacja doświadczeń, harmonizacja interfejsów 
oraz uwzględnienie oczekiwań reprezentatywnych 
przedstawicieli w każdym segmencie klienckim. 
Kluczowa jest integracja z obecnym ekosystemem 
cyfrowym. Oczekiwać należy zatem ujednolicenia 
standardów i redefinicji istniejących w celu podniesienia 
jakości wszystkich interakcji w kanałach cyfrowych. 
Pod warstwą interakcji znajdować się muszą narzędzia 
informujące bank o kliencie i przewidujące jego kolejne 
potrzeby, czyli CRM operacyjny.

Nowoczesna analityka pomoże połączyć informacje 
w spójną całość. Banki mają już platformy analityczne, 
ale obszar kredytu hipotecznego jest historycznie 
niedoinwestowany. Połączenie właściwych informacji 
może odbyć się w istniejących platformach. 
Preferowane rozwiązanie to kompleksowy CRM 
analityczny. Od wszechstronnej perspektywy i znajomości 
potrzeb klienta jest niewielki krok do personalizacji 
oferty. 
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Fragmentacja rozwiązań, narzędzi oraz systemów sprawia, 
że modernizacja kredytu hipotecznego może być kosztowna. 
Inwestycja w platformy jest krokiem do szybkiego i mniej 
kosztownego scalenia ekosystemu technologicznego. 
Jednakże kluczową kwestią jest wybór modelu transformacji 
produktu hipotecznego. Platformy powinny wspierać więcej 
niż jedną linię produktową, aby ich implementacja była opłacalna. 
Makro trendy technologiczne wskazują na coraz szersze 
zastosowanie platform, które są wszechstronne i sprzyjają 
głębokiej transformacji technologicznej w dużych obszarach 
produktowych. Cyfrowa hipoteka może być odpowiednim 
projektem do adopcji platformy, która obsługiwać będzie więcej 
niż jedną linię produktów finansowych.

Silniki kalkulacyjne, decyzyjne oraz dashboardy to elementy 
nowoczesnych rozwiązań z obszaru ryzyka i regulacji. 
Widoczność ryzyka oraz raportowanie to nadal bolączki 
wielu banków w Polsce. Cyfryzując hipotekę nie sposób 
pominąć tak istotnych kwestii. Chmura to idealne miejsce 
na zlokalizowanie obliczeniowo wymagających, skomplikowanych 
zadań, takich jak np. stress testy portfela kredytowego. 
Pomocne będą również narzędzia low-code oraz automatyzujące 
procesy (event-triggering).
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Inwestycja w hipotekę
Długoterminowa wartość dodana rozwiązań hipotecznych bazuje w dużej mierze 
na trzech zmiennych: realnym okresie zwrotu inwestycji, kompletnym koszcie 
poniesionym w czasie użytkowania danego rozwiązania (ang. TCO – total cost 
of ownership) oraz elastyczności względem zmieniającej się strategii i potrzeb 
biznesowych. Klasyczne wyzwania dyrektorów IT widać bardzo wyraźnie 
w odniesieniu do kwestii związanych z hipoteką. Sprowadza się to do odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu zastępować rozwiązania autorskie gotowymi 
produktami oraz jakiego rzędu nakłady na modernizację produktu hipotecznego 
zaowocują odpowiednią równowagą tych zmiennych? Poszukując odpowiedzi 
proponujemy przenieść ciężar decyzyjny w stronę długoterminowej architektury 
korporacyjnej i biznesowej, która decydować będzie o sile kompetencji cyfrowych 
oraz produktowych banku. Koszt modernizacji proponujemy rozważyć w zestawieniu 
z wartością wytworzoną dla szerszej gamy produktów np. pożyczek gotówkowych 
na remont oraz rozłożyć pomiędzy budżetami wielu linii produktowych, 
tak aby stosunek kosztu do zysku prezentował realny zysk dla całego portfolio 
produktowego banku. Produkty hipoteczne to strategicznie istotny element 
portfolio produktowego banków detalicznych. Jest zatem wysoce prawdopodobne, 
że ich znaczenie będzie rosło, zwłaszcza biorąc pod uwagę innowacje w tym obszarze 
oraz zmiany ekonomiczno-społeczne. Kluczowe jest zatem stworzenie mocnych 
fundamentów pod przyszły wzrost, intensyfikację integracji dodatkowych usług 
oraz znalezienie technologiczno-operacyjnej odpowiedzi na nowe modele biznesowe 
produktów hipotecznych.
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EY | Building a better working world

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego 
świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa 
w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach 
kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY 
działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom 
audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji 
biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe 
i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe 
odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.
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na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy. Firmy członkowskie EY nie prowadzą praktyki prawniczej, jeśli jest 
to zabronione przez prawo lokalne. 
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