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Zachowania i preferencje klientów indywidualnych 
o wysokich dochodach w zakresie korzystania z usług 
bankowych – zmiany i trendy

Wstęp 

Celem artykułu jest zaprezentowanie tendencji w dziedzinie korzystania z usług 
bankowych przez klientów indywidualnych o wysokich dochodach (affluent seg-
ment1) oraz identyfikacja zmian ich potrzeb finansowych. 

Rynek usług bankowych w Polsce w ciągu ostatnich lat przechodził wiele dyna-
micznych zmian. Wśród aktualnych trendów na tym rynku wymienić należy m.in. 
wzrost wymagań klientów, zwłaszcza tych o wysokich dochodach (tzw. affluent), 
którzy coraz bardziej świadomie korzystają z usług banków (Mc Stowe, 2007, s. 2-3). 
Przejawia się to m.in. w oczekiwaniu przez nich indywidualnego podejścia, znajomo-
ści ich potrzeb przez bank oraz aktywnego doradztwa. Ważne dla klientów zamoż-
nych są jednocześnie dobre opinie o banku oraz to, że bank jest wart ceny, jaką płaci 
klient (Żurawik, 1999, s. 118).

Należy podkreślić, że klient o wysokich dochodach jest dużo trudniejszy do po-
zyskania przez banki niż klient z rynku masowego. Oznacza to, że osoby z segmentu 
affluent w większości już wybrały bank, z którego są w pełni zadowolone, i to w ra-
mach jego oferty będą się starały w pierwszej kolejności sięgać po kolejne produkty.

Cel i metodologia badawcza

Podstawą wnioskowania w tym artykule są dwa badania: „Affluent segment. 
Rynek usług bankowych”, przeprowadzone metodą wywiadu osobistego przez firmę 
Qualifact w lipcu 2011 r. na celowej próbie 951 osób o wysokich dochodach2, oraz 
badanie „Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012”, realizowane na przełomie 
czerwca i lipca 2012 r. przez firmę badawczą TNS Polska na reprezentatywnej grupie 
1000 zamożnych klientów. 

1  Affluent segment to klienci, których przeciętne miesięczne osobiste dochody netto wynosiły minimum 5000 zł lub 
zewnętrzne znamiona dobrobytu świadczyły o osiąganych przez nich wysokich dochodach
2  Cytowane badanie realizowane jest cyklicznie od 2005 r. przez firmę Qualifact. Badania rynkowe i doradztwo  
Sp. z o.o. (co 12 miesięcy). Ostatni pomiar miał miejsce w połowie 2011 r. Kolejny pomiar planowany jest na lipiec 
2013 r. Badanie to jest badaniem przekrojowym i obejmuje oprócz rynku bankowego jeszcze trzy grupy tematyczne: 
rynek usług ubezpieczeniowych, rynek ubezpieczeń na życie i rynek TFI.
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Głównym celem badań jest zgromadzenie pogłębionych informacji o zachowa-
niach i preferencjach klientów indywidualnych o wysokich dochodach w zakresie 
korzystania z usług bankowych. W badaniu wykorzystany został kwestionariusz 
zaprojektowany przez konsultantów firmy badawczej, wzorowany na instrumen-
tach pomiarowych wykorzystywanych w badaniach rynków finansowych w Stanach 
Zjednoczonych (Davis, 2007) i Wielkiej Brytanii3. Badanie zostało przeprowadzone 
w 10 aglomeracjach miejskich i 5 mniejszych miastach4. 

Charakterystyka osób o wysokich dochodach w Polsce

Jak wynika z przeprowadzonych badań, wysokie dochody, przewyższające 5 tys. zł 
netto miesięcznie, osiągają w Polsce nieznacznie częściej mężczyźni niż kobiety 
(odpowiednio 50,6% i 49,4%). Największe dwie grupy wśród nich stanowią osoby 
w wieku 31-40 lat i 41-50 lat – odpowiednio 36,7% i 28,8% (tablica 1). 

Tablica 1
Charakterystyka próby badawczej wg wieku

Wiek % respondentów
n=951

Do 30 lat 14,3
31-40 lat 36,7
41-50 lat 28,0
51-60 lat 18,1
Powyżej 60 lat 2,9
Razem 100,0

Źródło: Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 7).

Tablica 2 
Charakterystyka próby wg poziomu wykształcenia

Wykształcenie % respondentów
n=951

Podstawowe i zasadnicze zawodowe 4,2
Średnie 27,8
Wyższe 68,0
Razem 100,0

Źródło: Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 8).

3  www.finalta.eu/value/affluent-banking.asp [dostęp: 13.03.2013].
4  Aglomeracje w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia), Wrocławiu, 
Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy i Lublinie oraz 5 mniejszych miast: Białystok, Opole, Rzeszów, Toruń, Radom. 
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Warto podkreślić, że w grupie klientów zamożnych siedmiu na dziesięciu ma wy-
kształcenie wyższe (68%), a 27,8% – wykształcenie średnie (tablica 2).

Najwięcej badanych czerpie dochody tylko z jednego źródła (61,4%), reszta za-
możnych osób deklaruje posiadanie więcej niż jednego źródła dochodów (38,6%).

Analizując poziom dochodu netto osiąganego przez badanych respondentów, 
można stwierdzić, że w ponad połowie przypadków jest to dochód, który nie prze-
wyższa kwoty 7,5 tys. zł netto (56,5%). Co czwarty badany osiąga dochód na pozio-
mie 7,5-10 tys. zł, a blisko 15% dochód 10-15 tys zł. Według deklaracji respondentów 
dochody ponad połowy z nich nie zmieniły się w ciągu ostatniego roku (57,6%). 
Wzrost dochodów odnotowało 25,5% respondentów, natomiast spadek 16,9%.

Zarządzanie finansami przez osoby o wysokich dochodach

Istotny wpływ na zachowania i preferencje klientów zamożnych mają sprawy, 
które angażują ich uwagę i jednocześnie mają kontekst finansowy (Grzegorczyk, 
1999, s. 157). Warto podkreślić, że w centrum uwagi badanych znajdują się: edukacja 
dzieci (45,5% wskazań) oraz budowa bądź rozbudowa domu lub zakup nierucho-
mości (32,2%). Ponadto dla tej grupy klientów ważne są również takie kwestie jak: 
edukacja własna, planowanie inwestycyjne oraz spłata zadłużenia. 

Obserwując te zjawiska w czasie, należy zwrócić uwagę, że w porównaniu z 2010 r. 
wśród spraw znajdujących się w centrum uwagi respondentów wyraźnie zmniejszył 
się (o 7,6 pkt. proc.) odsetek wskazań na budowę/rozbudowę domu lub zakup nieru-
chomości. Zwiększyła się natomiast grupa osób wskazujących na planowanie inwe-
stycyjne i spłatę zadłużenia. 

Na przestrzeni 2010 i 2011 r. nie nastąpiły większe zmiany w zakresie celów 
finansowych. W 2011 r. zmniejszył się nieznacznie odsetek osób nastawionych na 
utrzymanie wartości posiadanych zasobów finansowych (-0,3 pkt. proc.), zgroma-
dzenie majątku trwałego (-0,2 pkt. proc.) oraz pomnożenie posiadanych zasobów 
finansowych – lokaty, akcje, TFI (-0,7 pkt. proc.). Wzrósł natomiast odsetek osób 
nastawionych na rozwój własnej firmy (+1,9 pkt. proc.)

Cele te znalazły odzwierciedlenie w zainteresowaniu poszczególnymi produktami 
bankowymi osób o wysokich dochodach. W 2012 r. odnotowano spadek inwestowa-
nia w nieruchomości traktowane jako inwestycja, spadek inwestowania w fundusze 
inwestycyjne, w akcje GPW oraz w antyki5. Systematycznie natomiast wzrasta zainte-
resowanie inwestycjami w złoto i biżuterię oraz inwestowanie w rozwój działalności 
gospodarczej (rozwój własnej firmy). Na stabilnym poziomie pozostaje zaintereso-
wanie lokatami terminowymi6 (z lekką tendencją wzrostową w ciągu ostatniego roku) 

5  Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012 (2012, s. 7).
6  Z wyłączeniem lokat inwestycyjnych (lokaty z funduszem).
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Jak wynika z badań, aż 97,5% osób zamożnych poczyniło w ciągu ostatnich 12 
miesięcy inwestycje finansowe. Blisko 70% badanych gromadziło środki na kontach 
lokacyjnych lub rachunkach oszczędnościowych. Osoby o wysokich dochodach czę-
sto inwestowały również w lokaty terminowe (63,0% wskazań), choć na przełomie 
roku nastąpił spadek zainteresowania tym produktem. Co szósty badany zadeklaro-
wał nabycie akcji, a 16,8% respondentów przyznało się do zainwestowania w ziemię/ 
zakup działki budowlanej (wykres 2).

W 2011 r. (w porównaniu z 2010 r.) wyraźnie zwiększył się odsetek osób groma-
dzących nadwyżki finansowe na kontach lokacyjnych (+13,0 pkt. proc.) i w obligacjach 
(+5,7 pkt. proc.) oraz na polisie na życie z funduszem inwestycyjnym (+10,2 pkt. proc.). 
Spadło natomiast zainteresowanie inwestycjami w lokaty terminowe (-11,0 pkt. proc.) 
oraz fundusze inwestycyjne (-8,0 pkt. proc.). Trendy te pogłębiły się w 2012 r., z jed-
nym wyjątkiem – wzrosło inwestowanie w lokaty terminowe 6-12 miesięczne.

oraz kontem oszczędnościowym i obligacjami Skarbu Państwa, a więc instrumentami 
finansowymi gwarantującymi stabilny dochód klientom w długim okresie.

Wykres 1 
Najważniejsze cele finansowe osób o wysokich dochodach  

w perspektywie pięciu lat (2010-2011)

Źródło: Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 33).
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Wykres 2
Inwestycje finansowe osób o wysokich dochodach (2010-2011)

Źródło: Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 34).

Należy podkreślić, iż na przestrzeni 2011 i 2012 r. zmieniły się cele, którymi za-
możni klienci się kierują, oszczędzając/inwestując pieniądze. Jak wynika z badań, 
znacznie częściej Polacy oszczędzają teraz dla bezpieczeństwa finansowego i na 
emeryturę, czy też na przyszłą edukację dzieci, a także na kupno dóbr luksusowych7.

Korzystanie z usług bankowych klientów zamożnych

Nie powinien dziwić fakt, że 100% zamożnych klientów korzysta z usług ban-
ków. Przeważająca większość klientów deklaruje korzystanie z usług jednego ban-
ku – 71,1%. Z dwoma bankami współpracuje co czwarty (piąty) badany (20-25%), 
a z trzema lub większą liczbą banków 4,0% zamożnych klientów. 

Począwszy od 2008 r. liczba klientów zamożnych korzystających z wielu banków 
stopniowo maleje. Jest to efekt polityki banków, która zmierza do tego, by zamykać 
tzw. martwe konta klientów. Głównym powodem korzystania z więcej niż jednego 
banku jest większe poczucie bezpieczeństwa klientów, choć rola tego czynnika sys-

7  Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012 (2012, s. 41).
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tematycznie maleje. Coraz częściej powodem takiego stanu jest: różnorodność ofert, 
możliwość elastycznego korzystania z usług oraz atrakcyjniejsza oferta niż w banku 
podstawowym w odniesieniu do niektórych usług, którą proponuje nowy bank.

Warto podkreślić, że popularność poszczególnych banków wśród klientów za-
możnych różni się w porównaniu z segmentem klientów masowych (tablica 3).

Tablica 3 
Odsetek klientów masowych i zamożnych korzystających z usług 

poszczególnych banków (dane z 2012 r.) 

Bank Klienci masowi
 (odsetek korzystających)

Klienci zamożni
 (odsetek korzystających)

PKO BP SA 27 21
Pekao SA 10 14
ING Bank Śląski SA 10 12
BZ WBK SA 9 14
Bank Millennium SA 5 11
mBank 6 5
Lukas Bank SA 3 3
Alior Bank SA 5 5
Kredyt Bank SA 3 5
MultiBank 1 2
BGŻ SA 2 3
Bank BPH SA 3 5
Polbank EFG 2 2
banki spółdzielcze 12 5
Citibank 1 6

Uwaga: Zestawienie obejmuje 15 najpopularniejszych banków.
Źródło: Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012 (2012, s. 10).

Grupa klientów zamożnych jest nadreprezentowana w strukturze klientów w ta-
kich bankach jak: PKO S.A., BZWBK S.A., ING, Bank Millenium, Citibank oraz 
Bank BPH. Zdecydowanie mniej popularnymi bankami wśród klientów zamożnych, 
niż wśród klientów z segmentu masowego są: PKO BP oraz banki spółdzielcze.

Konta osobiste (ROR)

Ciekawych wniosków dostarcza analiza odpowiedzi na pytanie o czynniki de-
cydujące o wyborze banku prowadzącego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
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(ROR) przez klientów zamożnych. Jak się okazuje, największe znaczenie przy podej-
mowaniu przez nich decyzji ma zaufanie i bezpieczeństwo powierzonych środków 
(41% wskazań na pierwszym miejscu). Drugoplanową rolę odgrywają takie czynniki 
wyboru jak: dogodna lokalizacja (15% wskazań na pierwszym miejscu), szerokość 
oferty/zakres usług/kompleksowość obsługi (11%), koszt utrzymania rachunku/wy-
sokość prowizji (11%), elektroniczny dostęp do rachunku (9%) oraz renoma ban-
ku/korzystny wizerunek (5%). W porównaniu z 2010 r., wzrosło znaczenie kosztów 
utrzymania konta (+4 pkt. proc.) przy wyborze banku, zmniejszyła się natomiast rola 
zaufania do banku (-3 pkt. proc.), choć ciągle pozostaje na wysokim poziomie.

Jak wynika z badań, najmocniejszą pozycję w obsłudze kont osobistych osób 
o wysokich dochodach mają dwa banki: PKO BP, który obsługuje 25,7% badanych, 
oraz Pekao SA, który obsługuje 13,4% respondentów. Kolejne miejsca zajmują: ING 
Bank (10,0%), BZ WBK (9,5%), Bank Millennium (8,1%), mBank (7,8%), Lukas 
Bank8 (5,8%) oraz Alior Bank (5,2%).

Ze względu na fakt, że część klientów zamożnych posiada więcej niż jeden rachu-
nek bankowy, respondentów poproszono o wskazanie banku podstawowego (trakto-
wanego przez badanych jako bank główny). Wśród banków podstawowych badani 
wymieniali najczęściej bank PKO BP SA i Pekao SA – uzyskały one odpowiednio 
22,7% i 11,6% wskazań. Na kolejnych miejscach znalazły się takie banki jak: ING 
Bank (8,8%), BZ WBK (8,6%), Bank Millennium (6,6%) oraz mBank (6,4%).

Warto zaznaczyć, że popularność banków nie przekłada się na przyciąganie przez 
nie nowych klientów z segmentu affluent. Jak wynika z badań, liderem w pozyski-
waniu nowych kont osobistych w latach 2007-2011 był obecny na polskim rynku od 
niedawna – Alior Bank (17,4% wskazań). Wiele nowych rachunków klienci zamożni 
otworzyli także w: Polbanku (8,1% wskazań), BZ WBK (7,3%), mBanku (6,9%), 
ING i PKO BP (po 5,4% wskazań) oraz Millenium (4,6%).

Oszczędności i inwestycje

Na rynku klientów zamożnych istotną rolę odgrywają produkty bankowe dedy-
kowane oszczędzaniu lub inwestowaniu pieniędzy, Ponad połowa spośród klientów 
zamożnych nie tylko widzi potrzebę oszczędzania (ta postawa jest również charak-
terystyczna dla rynku masowego), ale również faktycznie oszczędza (co na rynku 
masowym nie jest postawą powszechną).

Najczęściej wybieranym produktem oszczędnościowym pozostaje niezmiennie 
od 2008 r. konto oszczędnościowe. Posiadanie tego produktu deklaruje blisko połowa 
klientów zamożnych (43%)9. Drugą pod względem popularności grupą produktów 
oszczędnościowych są lokaty bankowe. Należy jednak podkreślić, że popularność 

8  Obecnie Credit Agricole.
9  Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012 (2012, s. 6).
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lokat wśród tego segmentu klientów generalnie spada, choć nie odnosi się to w rów-
nym stopniu do wszystkich rodzajów lokat. Posiadanie lokat terminowych zadekla-
rowało w 2011 r. 56,6% osób korzystających z usług banków (538 deklaracji), co 
stanowi spadek o 16,1% w stosunku 2010 r. Najbardziej popularne banki, w których 
osoby zamożne posiadają lokaty terminowe, to: bank PKO BP, Pekao SA, ING Bank, 
Millennium oraz BZ WBK.

Wśród respondentów największą popularnością cieszą się lokaty 12-miesięczne 
(posiada je 31,7% badanych osób), choć zauważalny jest spadek ich popularności 
w stosunku do 2010 r. (o -13,1 pkt. proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się lokaty 
6-miesięczne (20,2%), których popularność również nieznacznie spadła (o -1,8 pkt. 
proc.) i lokaty 3-miesięczne (18,7%). Popularność tych ostatnich w analizowanym 
okresie wzrosła (o +3,3 pkt. proc.), podobnie jak popularność lokat krótkotermi-
nowych: 1-miesięcznych (+ 1,9 pkt. proc.) oraz lokat terminowych do 1 miesiąca 
(+1,2 pkt. proc.) – wykres 3.

Oprócz lokat terminowych w złotych, osoby zamożne korzystają także w niewiel-
kim stopniu z innych form lokowania środków, tj. IKE (indywidualne konto emery-

Wykres 3 
Zakres korzystania z lokat terminowych – analiza porównawcza  

(2010-2011)

Źródło: Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 81).
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talne), czy lokaty terminowe w walutach obcych. Zaobserwowano, że osoby o wy-
sokich dochodach w odróżnieniu od klientów masowych korzystają z nowoczesnych 
produktów finansowych. Najbardziej popularne są wśród nich lokaty terminowe 
z funduszem inwestycyjnym, z których korzysta ok. 7% klientów. Na kolejnych miej-
scach pod względem popularności znalazły się: lokaty z gwarancją kapitału (4,4%), 
lokaty strukturyzowane (1,9%) oraz polisy lokacyjne (1,8%).

Postawy zamożnych Polaków nie zmieniły się znacząco w latach 2011-2012. 
Nadal zdecydowana większość uważa, że raczej należy zachować ostrożność i wię-
cej oszczędzać, niż inwestować. Większość także uważa, że lepszy jest niższy, choć 
pewny zysk, niż duży przy dużym ryzyku inwestycji. Oczywiście bardziej odważni 
są klienci zamożniejsi (o dochodach powyżej 10 tys. zł) – oni raczej skłaniają się ku 
temu, żeby ponosić średnie ryzyko przy średniej stopie zwrotu. Jednocześnie jest to 
grupa, która skłonna jest dłużej poczekać na zwrot z inwestycji.

Kredyty bankowe

Analizując dane badawcze, można wnioskować, że w Polsce zainteresowanie kre-
dytami bankowymi wśród osób zamożnych nie jest zbyt duże. Popularność produk-
tów kredytowych w 2012 r. spada. Tendencja ta obejmuje przede wszystkim kredyty 
wyższej wartości, a zatem kredyty mieszkaniowe i samochodowe. Tendencję tę ob-
serwujemy także na rynku masowym, choć dotyczy ona znacznie mniejszego odset-
ka klientów. Jednocześnie jednak zamiar zaciągnięcia kredytu deklaruje w 2012 r. 
więcej klientów niż w roku poprzednim10. Wśród kredytów bankowych największą 
popularnością cieszy się nadal kredyt hipoteczny, z którego korzysta co piąty badany 
(21,1% wskazań). Ponad 60% wszystkich zaciągniętych kredytów hipotecznych to 
kredyty w złotych. Rzadziej wybieraną walutą kredytu był frank szwajcarski (35,3% 
wskazań) oraz euro (4,0%).

 Jak wynika z badań, najsilniejszą pozycję w obsłudze kredytów hipotecznych 
posiada bank PKO BP, który obsługuje 16,9% kredytobiorców. Kolejne miejsca zaj-
mują: Pekao SA (11,4%) BZWBK (10%), Bank Millenium oraz ING Bank (po 7,0%) 
i mBank oraz Kredyt Bank (po 5% wskazań)11. 

Zdecydowanie mniejszą popularnością niż kredyt hipoteczny cieszą się inne kre-
dyty, tj. kredyt w rachunku bieżącym, gotówkowy, ratalny i kredyt na samochód (ta-
blica 4).

W zestawieniu zbiorczym, obrazującym pozycję banków w obsłudze kredytów, 
pierwsze miejsce zajmuje PKO BP (obsługujący 18,2% kredytobiorców). Na kolej-

10  Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012 (2012), s. 31.
11  Pozycja rynkowa banku (w obsłudze kredytów) mierzona była w następujący sposób (liczba osób zamożnych, 
które wzięły kredyt w danym banku/liczba klientów, które wzięły kredyt w jakimkolwiek banku) * 100%.
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nych pozycjach znalazły się takie banki jak: Pekao SA i Lukas Bank (po 11,3%), ING 
Bank (6,9%), BZ WBK (6,4%) oraz mBank (5,9%). 

Tablica 4 
Popularność różnych rodzajów kredytów bankowych  

(poza kredytem hipotecznym) 

Rodzaj kredytu Liczba
odpowiedzi

% osób korzystających
z innych kredytów

n=203

% próby
n=951

Kredyt w rachunku bieżącym/linia 
kredytowa/debet 105 51,7 11,0
Kredyt na zakupy ratalne 45 22,2 4,7
Kredyt gotówkowy / konsumpcyjny 68 33,5 7,2
Kredyt na samochód 41 20,2 4,3
Kredyt konsolidacyjny / refinansowy 11 5,4 1,2

Źródło: Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 106).

Ciekawych wniosków dostarcza analiza czynników decydujących o wyborze 
przez osoby zamożne banku do obsługi kredytowej. Jak wynika z deklaracji bada-
nych, największe znaczenie w procesie podejmowania przez nich decyzji kredytowej 
ma fakt posiadania w danym banku konta osobistego – 67% respondentów wska-
zało ten czynnik jako najważniejszy przy wyborze banku do obsługi kredytowej. 
Drugoplanową rolę odgrywają takie czynniki jak: wysokość miesięcznej raty (29% 
wskazań), wysokość oprocentowania (21%) oraz łatwość uzyskania kredytu (21%). 
Potwierdza się teza, wyrażona we wstępie niniejszego artykułu, że osoby z segmentu 
affluent, jeśli są w pełni zadowolone z banku prowadzącego główny rachunek, to 
w ramach jego oferty starają się w pierwszej kolejności sięgać w tym banku po ko-
lejne produkty.

Karty kredytowe

Stosunkowo dużą popularnością wśród osób zamożnych cieszą się karty kredy-
towe – posiadanie takich kart zadeklarowało 41,9% klientów segmentu Affluent. 
Popularność kart kredytowych w tej grupie klientów jest blisko czterokrotnie wyższa 
niż wśród klientów masowych (tylko 11% klientów masowych deklaruje posiadanie 
karty kredytowej12). Zdecydowana większość posiadaczy kart kredytowych (94,2%) 
dysponuje kartą wydaną przez swój bank podstawowy. Co piąty posiadacz kart posłu-
guje się kartą kredytową wydaną przez inne banki. 

12  Audyt Bankowości Detalicznej (2012, s. 15).
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Warto podkreślić, że większość osób zamożnych (trzech na czterech badanych) 
posiada jedną kartę kredytową, zaledwie co piąty badany posiada dwie karty, a 5,5% 
– trzy i więcej kart kredytowych. Wśród posiadanych kart kredytowych dominują 
karty systemu VISA (71,0%)13, karty systemu MasterCard stanowią 29,0%, natomiast 
popularność kart systemu American Express można uznać za znikomą.

Dystrybucja usług bankowych

W ostatnich latach obserwuje się zmiany w sposobie korzystania z usług banko-
wych zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Jak wynika z przeprowadzonych 
badań, zamożni klienci korzystają z wielu kanałów dostępu do usług bankowych. 

Najwięcej osób korzysta z bankomatów (94,1%) i z bankowości internetowej 
(90,6%). Popularność obu tych kanałów na przestrzeni 2010-2011 wzrosła: w przy-
padku bankomatów o +5,5 pkt. proc., Internetu o +4 pkt. proc. Kolejne pod względem 

13  Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 120).

Wykres 4 
Kanały dystrybucji wykorzystywane przez osoby zamożne  

w latach 2010-2011

Źródło: Affluent segment. Rynek usług bankowych (2011, s. 152).
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stopnia wykorzystania kanały dystrybucji to placówka bankowa (74,3%) oraz telefo-
niczne usługi bankowe 40,2%) – wykres 4. 

Choć osoby zamożne korzystają z wielu kanałów dystrybucji, jednak za kanał 
podstawowy zdecydowana większość spośród nich uznaje Internet (to odróżnia ich 
od klienta masowego, dla którego najważniejszym kanałem kontaktu z bankiem jest 
ciągle oddział). Zaobserwowano wyraźny wzrost popularności Internetu jako podsta-
wowego kanału kontaktu z bankiem (w ciągu roku wzrost o 8,5 pkt. proc.).

 Warto podkreślić, że bankowość internetowa, do niedawna służąca zamożnym 
klientom jedynie jako kanał do sprawdzania salda na koncie, przejmuje obecnie co-
raz więcej zadań, tj. przelewy, zlecenia stałe, sprawdzanie historii transakcji14. Na dal-
szych miejscach pod względem ważności dla klienta zamożnego znalazły się: oddział 
banku (spadek popularności o 5,7 pkt. proc.) oraz bankomat (spadek popularności  
o 1,3 pkt. proc.). Choć placówka bankowa jest jednym z głównych kanałów dystry-
bucji, to jej popularność, zwłaszcza wśród najbogatszych klientów, wyraźnie spadła. 
Placówka banku jest poza miejscem, gdzie klienci wypłacają i wpłacają swoje pienią-
dze (zwłaszcza większe kwoty, co w ich odczuciu jest bezpieczniejsze niż bankomaty 
i wpłatomaty), przede wszystkim miejscem spotkania z pracownikiem banku-doradcą, 
stąd wśród czynników wyboru banku pojawiają się miła i kompetentna obsługa oraz 
dogodna lokalizacja oddziałów. Jak wynika z badań, co trzeci klient zamożny korzysta 
z usług doradców finansowych, przy czym w większości są to „zwykli” doradcy, nie 
pełniący funkcji doradcy private bankingu (wśród masowych klientów ten odsetek jest 
zdecydowanie mniejszy i wynosi zaledwie 4%). Warto podkreślić, że 20% klientów 
zamożnych, którzy dotychczas nie korzystali z doradztwa, wyraża chęć skorzystania 
z tej usługi w najbliższej przyszłości, co potwierdza tezę, że zmieniają się ich oczekiwa-
nia w stosunku do banku – ważne stają się dla nich indywidualne podejście i aktywne 
doradztwo.

Zadowolenie ze współpracy z bankiem

Pomimo deklarowanego przez klientów zamożnych niewielkiego spadku ich za-
dowolenia ze współpracy z głównym bankiem w latach 2011-2012 (podobna ten-
dencja obserwowana jest także na rynku klientów masowych), należy podkreślić, 
że klienci zamożni stanowią grupę najbardziej usatysfakcjonowaną ze współpracy 
z bankiem podstawowym. Indeks ich satysfakcji mierzony za pomocą czterech wy-
miarów15 jest o 17 pkt. proc. wyższy niż w przypadku klientów masowych – 80 w po-
równaniu z 63 (na 100 punktowej skali)16. Wśród klientów zamożnych zdecydowanie 

14  Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012 (2012, s. 68).
15  Cztery wymiaru satysfakcji to: ocena ogólna banku, odzwierciedlająca opinie klienta o jego produktach i usługach, 
prawdopodobieństwo ponownego wyboru banku, prawdopodobieństwo polecenia – NPS, przewaga konkurencyjna, 
rozumiana jako przejście do innego banku. Audyt Bankowości Klientów Zamożnych 2012 (2012, s. 75).
16  Tamże, s. 72.
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dominują klienci zaangażowani, którzy są jednocześnie silnie emocjonalni związani 
z bankiem, rozpowszechniają pozytywną opinię na temat banku i są gotowi promo-
wać swoją markę (są to tzw. apostołowie, stanowią ponad połowę klientów – 55%)17. 
Warto zaznaczyć, że w tej grupie szanse sprzedaży dodatkowych produktów (powo-
dzenia strategii up-sellingu i cross-sellingu) są największe18. W przypadku rynku ma-
sowego, takich zadowolonych ze współpracy ze swoim głównym bankiem i lojalnych 
klientów jest zdecydowanie mniej – stanowią oni 35% próby. 

Potwierdza to tezę, że osoby z segmentu affluent, będące w większości w pełni 
zadowolone z usług swojego banku, to właśnie w nim będą zwracały się w pierwszej 
kolejności po kolejne produkty. 

Zakończenie

Podsumowując, należy podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat nie zmieniły się 
znacząco postawy osób zamożnych wobec inwestowania. Zdecydowana większość 
uważa, że raczej należy zachować ostrożność i więcej oszczędzać, niż inwestować 
(w coraz mniejszym stopniu są skłonni ponosić ryzyko). Najpopularniejszą formą in-
westowania jest gromadzenie środków na kontach lokacyjnych/rachunkach oszczęd-
nościowych.

 Chociaż Polacy są coraz bardziej otwarci na kredyty i zadłużanie się przestaje być 
dla nich problemem, to wolą inwestować swoje pieniądze bez pośrednictwa banków 
– najczęściej w nieruchomości oraz w rozwój działalności gospodarczej. 

Zamożni klienci korzystają z coraz większej liczby kanałów dostępu do usług 
bankowych. Na znaczeniu zyskuje przede wszystkim bankowość internetowa, do 
niedawna służąca zamożnym klientom jedynie jako kanał do sprawdzania salda na 
koncie, obecnie przejmująca coraz więcej zadań. Jej znaczenie oraz popularność ro-
śnie zarówno wśród osób zamożnych, jak i wśród klientów masowych. Drugim pod 
względem popularności kanałem dystrybucji wśród klientów affluent są placówki 
bankowe (oddziały to ciągle najpopularniejszy sposób kontaktu z bankiem klienta 
masowego). Chociaż ich rola w kontaktach bank – klient stopniowo spada, to placów-
ka traktowana jest przede wszystkim jako miejsce spotkania z pracownikiem banku – 
doradcą, którego kompetencje w kontekście aktywnego doradztwa oraz indywidualne 
podejście stają się coraz istotniejsze dla najbogatszych klientów zamożnych.

Jak wynika z badań, zamożni klienci stanowią grupę najbardziej usatysfakcjono-
waną ze współpracy z bankiem podstawowym. Ponieważ ponad połowa z nich jest 
silnie emocjonalnie związana ze swoim bankiem podstawowym, w pełni zadowo-
lona ze współpracy i chętnie przekazuje pozytywną opinię na temat banku innymi, 

17  Tamże, s. 78.
18  Sprzedaż wiązana, możliwość sprzedaży dodatkowych produktów.
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to są oni tym samym dużo trudniejszą grupą do pozyskania przez banki niż klienci 
masowi, których zadowolenie z banku podstawowego jest na dużo niższym pozio-
mie. Można przypuszczać, ze klienci z segmentu affluent w przypadku pojawienia 
się jakiejkolwiek potrzeby w pierwszej kolejności będą sięgać po kolejne produkty 
w swoim podstawowym banku.
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Streszczenie 

Celem artykułu jest identyfikacja tendencji w zakresie korzystania z usług banko-
wych przez klientów indywidualnych o wysokich dochodach (affluent segment) oraz 
zmian ich potrzeb finansowych i przyczyn tego zjawiska.

Zaobserwowano, że duży wpływ na zachowania i preferencje klientów zamoż-
nych w zakresie korzystania z produktów bankowych ma ich skłonność do ryzyka 
i do inwestowania. Zdecydowana większość zamożnych klientów nie jest skłonna do 
ponoszenia ryzyka – zachowuje ostrożność i stara się więcej oszczędzać, niż inwe-
stować.

Polacy są coraz bardziej otwarci na kredyty i zadłużanie się przestaje być dla 
nich problemem. Coraz częściej inwestują swoje pieniądze bez pośrednictwa ban-
ków – najczęściej w nieruchomości oraz w rozwój własnej działalności gospodarczej. 
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Najpopularniejszym rodzajem kredytu wśród tej grupy klientów jest niezmiennie kre-
dyt hipoteczny, ale jego popularność, podobnie jak innych form kredytowania, spada. 
Słowa kluczowe: segmentacja, usługi bankowe, kanały dystrybucji usług banko-
wych, zachowania konsumentów, affluent segment.
Kody JEL: G02, G11, G14, G21

Behaviours and Preferences of Individual Clients  
with High Incomes as Regards Use of Banking Services  
– Changes and Trends

Summary 

The aim of the article is to identify trends as regards the use of banking services by 
individual clients with high incomes (the affluent segment) as well as changes in their 
financial needs and reasons of this phenomenon. It is observed that a great impact on 
affluent clients’ behaviours and preferences as regards the use of banking products 
has their propensity to risk and to investing. The overwhelming majority of affluent 
clients are not prone to incur a risk – they are on their guard and try to save more than 
to invest. Poles are more and more open to credits, and getting into debt stops to be 
a problem for them. More and more often they invest their money without banks’ in-
termediary – most often in real estate and in development of their own business. The 
most popular type of credit among this group of clients is unalterably mortgage credit, 
but its popularity, as of other forms of crediting, has been declining. 
Key words: segmentation, banking services, banking services distribution channels, 
consumers’ behaviour, affluent segment.
JEL codes: G02, G11, G14, G21


