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Beneficiile clienților prin digitalizarea sistemului
bancar
Masterclass

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

Creditul digital
Clientul are:
• Cont curent deschis la bancă
(clasic sau prin sistemul online)

• Venituri din salarii pe durata
nedeterminata raportate la ANAF

Ce tip de credit poate accesa:
• Creditul de nevoi personale,
inclusiv refinanțarea unor credite
existente

• Cresteri salariale de maxim 120%
față de anul trecut

• Dobândă personalizată

• Nu necesită documente
suplimentare

• Perioada maximă de finanțare 60
luni

• Suma maximă stabilită de bancă

• Nu necesită coplatitori

Funcționalități:
•

Poate accesa creditul de oriunde,
online sau din sucursalele băncii

Suport:
• Clientul beneficiază de suport
online sau direct în sucursale

Beneficiile creditului digital

Pentru angajații băncii
✓ MAI MULT TIMP pentru vânzare
✓ ZERO SCANARI, ARHIVARE, CONTROL AUDIT

✓ FĂRĂ reexaminari, FĂRĂ semnături pe documente
✓ DIGITALIZARE folosind marca de angajat, vânzările
sunt alocate persoanei care asigură suport clientului
✓ ACTIVEAZĂ mai mulți clienți în același timp
✓ COMPETITIVITATE servicii de calitate oferite clienților

Pentru clienți

Beneficiile creditului digital

Pentru angajații băncii

Pentru clienți

✓ MAI MULT TIMP pentru vânzare

✓ SIMPLU, fără semnare de documente

✓ ZERO SCANARI, ARHIVARE, CONTROL AUDIT

✓ DOBÂNDĂ PERSONALIZATĂ

✓ FĂRĂ reexaminari, FĂRĂ semnături pe documente

✓ FĂRĂ vizite la bancă

✓ DIGITALIZARE folosind marca de angajat, vânzările
sunt alocate persoanei care asigură suport clientului

✓ ACCES RAPID la credit

✓ ACTIVEAZĂ mai mulți clienți în același timp
✓ COMPETITIVITATE servicii de calitate oferite clienților

✓ INFORMAȚII CLARE la fiecare pas
✓ MAI MULT TIMP pentru mine

✓ FĂRĂ HÂRTII

Fidelizarea clienților utilizând
digitalizarea (Advanced Analytics)

Advanced Analytics
este examinarea automată sau semi-automată a datelor
sau a conținutului folosind tehnici și instrumente sofisticate,
de obicei dincolo de cele tradiționale de business
intelligence (BI), pentru:
• a descoperi perspective mai profunde,
• a face predicții sau
• a genera recomandări.
Tehnicile
analitice
avansate
includ
extragerea
datelor/textului, învățarea automată, potrivirea modelelor,
prognoza,
vizualizarea,
analiza
semantică,
analiza
sentimentelor, analiza de rețea și cluster, statistica
multivariată, analiza grafică, simularea, procesarea
evenimentelor complexe, rețelele neuronale, etc.

Beneficiile advanced analytics

Pentru angajații băncii
✓ Ofertele pentru fiecare client, potrivite nevoilor lor,
apar direct în aplicația informatică a băncii
✓ VÂNZARE PERSONALIZATĂ pe nevoile clienților

✓ ADAPTAREA rapidă la noi servicii și produse bancare
– onboarding rapid pentru noii angajați
✓ Fiecare interacțiune cu clientul este o oportunitate
de vânzare personalizată
✓ Completarea
feedback-ului
clienților
permite
aplicației îmbunătățirea constantă → creșterea
gradului de personalizare a serviciilor oferite

Pentru clienți

Beneficiile advanced analytics

Pentru angajații băncii

Pentru clienți

✓ Ofertele pentru fiecare client, potrivite nevoilor lor,
apar direct în aplicația informatică a băncii

✓ Ofertele pentru fiecare client apar direct
în aplicația mobilă

✓ VÂNZARE PERSONALIZATĂ pe nevoile clienților

✓ ACCES RAPID la informații

✓ ADAPTAREA rapidă la noi servicii și produse bancare
– onboarding rapid pentru noii angajați

✓ Acces la serviciilor personalizate nevoilor
lor pe baza istoricului cu banca

✓ Fiecare interacțiune cu clientul este o oportunitate
de vânzare personalizată

✓ Recomandări privind produse noi, care
pot eficientiza costurile clienților

✓ Completarea
feedback-ului
clienților
permite
aplicației îmbunătățirea constantă → creșterea
gradului de personalizare a serviciilor oferite

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

