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Grupą docelową, dla której podjęłam wyzwanie banku BGŻ BNP Paribas są 

osoby starsze w przedziale wiekowym od 60 do 70 roku życia.  Osoby te nie 

miały do czynienia z technologią w dużym stopniu, a stawiając swoje 

pierwsze kroki w obsłudze urządzeń mobilnych są bardzo ostrożni i nieufni. 

A za wciąż zmieniającym się środowiskiem nie łatwo jest nadążyć. Należy 

sobie zatem odpowiedzieć na pytanie: „Jak pomóc takim osobom by czuły się 

w bankowości mobilnej czy internetowej choć ciut bezpieczniej i zaczęły z 

niej korzystać?”. Pytanie i wiążące się z tym odpowiedzi są kluczowymi 

decyzjami, które ułatwiłyby życie tysiącom starszych osób.



Rozwiązania technologiczne zmieniają się w bardzo szybkim tempie. 

Innowacyjne rozwiązania są kierowane głównie do ludzi młodych, nadążających 

za zmieniającym się światem. Osoby starsze zazwyczaj „poddały się” w 

rozumieniu urządzeń mobilnych czy internetowych. 

Przede wszystkim należy oddzielić grubą kreską te dwa pojęcia. Rozmawiając ze 

starszymi osobami w moim środowisku 2/10 osób w przedziale wiekowym 60-70 

lat nie rozróżniały różnic między pojęciem: „obsługa  mobilna” od 

„internetowa”. Należy pokazać różnicę między tymi sposobami obsługi konta, 

ponieważ wyglądają trochę inaczej. Dla osób doświadczonych te różnice nie 

stanowią problemu, a osoby starsze potrzebują znać pewien porządek w 

obsłudze, inaczej się gubią.

Pod warunkiem, że osoby starsze będą znać i stosować zasady obsługi oraz 

podstawowego bezpieczeństwa , bankowanie przyjdzie im o wiele łatwiej niż by 

sobie to mogli wyobrazić. 



Osobom starszym bliższy jest kontakt z drugim człowiekiem. Rozmowa 
twarzą w twarz, dodaje pewności siebie. Mogą o wszystko zapytać i się 
upewnić. Więc jest to pewna alternatywa by pomóc im poczuć się 
bezpieczniej.  Oprócz tego potrzebne jest solidne wyedukowanie. Nie 
wszyscy muszą się znać na oferowanych produktach bankowych. Zwłaszcza 
ludzie starsi. Stąd też rozmowa z dobraniem indywidualnej oferty banku do 
potrzeb klienta jest odpowiedzią  na to pytanie. 

A teraz jak to przenieść do bankowości mobilnej i internetowej?

Tym samym sposobem! Ale zanim osoby starsze zaczną korzystać z 
urządzeń, muszą się „oswoić z tematem”, nauczyć. A więc ktoś musi pokazać 
im jak to działa.



Aplikacja mobilna, strona internetowa otwierana za pomocą komputera czy 

telefonu powinna być jak najbardziej prosta w swym użytkowaniu. Łatwa i 

przejrzysta grafika, im mniej „klikania” tym lepiej. Możliwość poczytania o 

oferowanym produkcie bankowym, a w razie wyboru- potwierdzenie przejścia 

wszystkich potrzebnych kroków oraz zaistnienia operacji. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie aplikacji tylko i wyłącznie dla 

osób starszych. A pomoc w obsłudze miałaby odwzorowanie w 

wykwalifikowanym, pełnym cierpliwości , empatii i zrozumienia zespole. A 

jeśli nie, to wyodrębnienie sekcji tylko i wyłącznie „dla seniora”. Tam znajdzie 

wszystkie kluczowe informacje, napisane tak by starsze osoby mogły łatwo 

zrozumieć dane pojęcie, wiążące się z tym skutki.  

Jednym zdaniem: prosto i przejrzyście! 



*możliwość przetestowania „na sucho”, praktyka czyni mistrza, a pod 
okiem doświadczonego pracownika wszystko staje się prostsze 

*doświadczeni i życzliwi pracownicy, którzy wyjaśnią „po ludzku”

*tradycyjna bankowość w celu narodzin skutecznej, usystemowionej
bankowości mobilnej oraz internetowej

*zachęcanie, pokazanie korzyści ale i ostrzeżenie przez czyhającymi 
niebezpieczeństwami wraz z nauką jak się uchronić 

*prosta, przejrzysta grafika aplikacji czy strony internetowej

*instrukcje krok po kroku, im mniej „klikania” tym lepiej

*sekcja „dla seniora” zawierająca kluczowe informacje, bez zbędnych  i 
niezrozumiałych skrótów

*uświadomienie o darmowym prowadzeniu konta 

*bez wychodzenia z domu, bez nerwów, bez zbędnych kolejek! 



Po przejrzeniu i przeanalizowaniu strony internetowej banku, zauważyłam 

brak szczegółowych informacji dotyczących danego produktu. Nie ma 

wytłumaczonych finansowych skrótów  (np. RRSO).  To są dane dla kogoś 

zaznajomionego z tematem, a co z zagubionym seniorem? 

W szczególności brakuje sekcji tylko „dla seniorów”, ofert wyodrębnionych 

tylko dla tej grupy docelowej. Osoby, które poszukują banku, informacji, 

chcą by znajdowała się w jednym miejscu, a zwłaszcza osoby starsze, które 

nie potrafią tak łatwo obsługiwać się urządzeniem.



Projekt zawiera kluczowe informacje o tym jak pomóc seniorowi w dość 

trudnym środowisku jakim jest bankowość, a zwłaszcza ta mobilna czy 

internetowa. Grupą docelową są osoby, które z technologią miały niewiele 

wspólnego. Moją propozycją dla banku BGŻ BNP Paribas jest wyodrębnienie 

sekcji "dla seniora", która zawierałaby zestawienie oferowanych produktów 

wraz z najprostszym wyedukowaniem na ich temat. Stworzenie aplikacji i 

strony bardziej przejrzystej, prostszej. Mniej klikania=sukces. Osoby starsze są 

mniej ufni dlatego też rozmowa z doświadczonym, pełnym cierpliwości 

pracownikiem, dopasowanie oferty, poczucie bezpieczeństwa, uświadomienie 

o zagrożeniu - pozwolą seniorom na poczucie zadowolenia i zbudowanie 

lojalności konsumenckiej.




