
Twój wirtualny konsultant - chatbot w służbie osobom starszym, 
niedowidzącym lub niewidomym oraz z niepełnosprawnością ruchową 



Jan, 68 lat

Pan Jan dostał laptopa od wnuczka 
ale korzysta z niego głównie aby 
znaleźć różne informacje lub 
porozmawiać z rodziną.
W razie potrzeby dzwoni na infolinię 
banku lub też odwiedza placówkę. 
Niestety jego stan zdrowia często mu 
na to drugie nie pozwala.

Chciałby aby korzystanie z usług 
banku przez internet było prostsze.  



Anna, 34 lata

Anna jest niewidoma. Nie przeszkadza jej 
to w korzystaniu z pełni usług banku 
natomiast nie zawsze trafia na placówki, w 
których może się szybko odnaleźć. Często 
też nie ma czasu na wizytę w placówce.

Anna chciałaby móc załatwić wszystkie 
sprawy bankowe za pośrednictwem 
strony dostosowanej do osób 
niewidomych.



Kasia, 22 lata

Kasia cierpi na zanik mięśni wskutek choroby 
autoimmunologicznej. Dzięki wielu 
udogodnieniom technicznym udaje jej się być 
aktywnym użytkownikiem internetu. Niestety 
korzystanie ze strony banku jest dla niej często 
męczące.

Kasia chciałaby aby móc korzystać ze 
strony banku w mniej męczący sposób niż 
dotychczas.



Twój wirtualny konsultant to program typu chatbot niosący pomoc osobom 
starszym, niedowidzącym lub niewidomym oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Twój wirtualny konsultant:

• Pomaga znaleźć wybrane informacje o banku i jego ofercie za pomocą 
komend głosowych (text-to-voice)

• Odpowiada na zadane pytanie wiadomością głosową (voice recognition)
• Dzięki weryfikacji tożsamości użytkownika, może wykonać wybrane 

operacje na jego koncie
• Jest aplikacją, której mechanizm doskonali się im więcej osób z niego 

korzysta (Neuro-linguistic programming/Machine learning)

Twój wirtualny konsultant będzie dodatkowym modułem umieszczonym na 
stronie banku. Będzie on bazował na informacjach ze strony banku. Dzięki 
integracji z baza banku, będzie on mógł wykonywać operacje na koncie 
użytkownika wedle jego poleceń.



Dzień dobry, chciałbym 
zapytać o obecną ofertę 

lokat… 
Cześć konsultancie, 

pomożesz mi ze 
zrobieniem kilku 

przelewów?
<informacje>

<autoryzacja>

<informacje>

<zapytanie o 
szczegóły>

Witam, chciałabym  
zapytać jakie są warunki 

przyznania kredytu…

<wykonanie 
operacji>



Dlaczego warto wprowadzić Twojego wirtualnego konsultanta?

• Program mający na celu ułatwienie współpracy z bankiem takim 
grupom osób, jak osoby starsze, niedowidzące lub niewidome, 
osoby z niepełnosprawnością ruchową

• Samo-rozwijające się oprogramowanie, którego odpowiedzi 
ulepszają się wraz z ilością zadanych mu zapytań

• Możliwość gromadzenia statystyk dotyczących zapytań 
użytkowników (badanie preferencji konsumentów)

• Zmniejszenie liczby wizyt w placówkach
• Przewaga konkurencyjna
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