
Gina Matei

Masterclass

Investește în viitorul tău. 
Digitalizarea nu mai este doar o opțiune!

Beneficiile clienților prin digitalizarea sistemului
bancar



Principalele trenduri în business - Accelerate de digitalizare

Viteza
În orice interacțiune

timpul este prețios

Flexibilitate
Capacitate de 
adaptare rapidă la 
nevoi în schimbare 

Consistenta
Calitate constantă 
la fiecare 
interacțiune

Personalizare
Adaptarea / 
anticiparea
nevoilor specifice
fiecărui individ



Top 5 factori pentru alegerea unei bănci



Onboarding
digital

Creditul digital Advanced
Analytics

Studiu de caz: Etapele acordării unui credit bancar
printr-un flux digital



Activare cont
Date 

personal
e Poza CI

Selfie 

Apel video

Semnarea
digitală a 

contractului

Activare cont
Consilier
bancar

Semnarea
digitală a 

contractului

100 % online prin apel video
Pentru clienții digitalizați care 
doresc deschiderea contului
oricând și oriunde. 

100 % online în prezența 
consilierilor bancari

Pentru clienții mai puțin obișnuiți cu 
tehnologia digitală care au nevoie
de suport Date 

personal
e Poza CI

Fluxurile de deschidere a conturilor digitale



De ce Onboarding digital ?

Pentru angajații băncii Pentru clienții băncii

MAI MULT TIMP pentru vânzare →
dezvoltarea unor noi competențe 
profesionale → posibilitatea de a crește 
veniturile personale

ZERO printare, semnare, scanare și 
arhivare → eliminarea activităților de 
rutină → creșterea valorii timpului alocat

ACTIVAREA mai multor clienți → rezultate
mai bune
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Deschiderea contului 100% ONLINE în maxim 5 
minute

Cont curent în lei cu ZERO COSTURI de 
administrare

Acces GRATUIT la Mobile banking

CARD DEBIT gratuit, livrat direct acasă

ZERO comision retragere numerar de la orice ATM 
din lume

REDUCERI substanțiale la diverși comercianți 
parteneri



Ce e mai departe?

Utilizarea 
contului curent 

Adăugarea unor 
noi servicii: 

creditul digital
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