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Plan wystąpienia

Wstęp

Zarządzanie wiedzą o kliencie w banku

Znaczenie analitycznego CRM

Typowe analizy 

Jak to działa w praktyce
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Pozycja Bank
Liczba 

rachunków 
[tys.]

1 PKO BP 6 070
2 PEKAO S.A. 2 287
3 BPH 1 419
4 BZ WBK 1 319
5 ING Bank Śląski 1 036
6 Millennium 983
7 mbank 950
8 LUKAS Bank 747
9 Eurobank 590
10 Kredyt Bank 552
11 BGŻ 489
12 Citibank 225
13 Multibank 180
14 Invest bank 135
15 GETIN 93
16 Raiffeisen 72
17 BOS 70
18 DOMINET 48
19 DB-PBC 45
20 BISE 37
21 BPS 34
22 FORTIS 25

LUKAS Bank w liczbach:
Początek działalności na rynku finansowym - 1992 rok
Lider na rynku kredytów ratalnych i gotówkowych
Drugie miejsce na rynku kart kredytowych (720 tys.)
W ciągu 15 lat z usług LUKAS Banku skorzystało 
ponad 7 mln osób

Liczba rachunków w największych 
bankach detalicznych na koniec 2006

Źródło: Puls  Biznesu 25.01.2007
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-
PŁEĆ płeć
WIEK wiek
ZABIEG typ zabiegu chirurgicznego
ZAAW1 stopień zaawansowania chirurgicznego
ZAAW2 stopień zaawansowania patalogicznego
ROZPHIST rozpoznanie histopatologiczne
SREDGUZ średica guza [cm]
HEMOGLOB hemoglobina
TPOCZRAD czas do poczatku radioterapii w [tyg]
TRAD czas radioterapii w [dni]
LKURSOW liczba kursów chemioterapii
WSKINTEN wskaźnik intensywności dawki
WSKPOWT wskaźnik powtarzalności dawki
ZGON znacznik zgonu
TDOZGON czas przeżycia do zgonu w [tyg]
DFS przeżycie wolne od choroby [tyg]
KI67 marker Ki 67
LAMINA1 laminina wewnatrzkomórkowa
LAMINA2 laminina wewnatrzkomórkowa - intensywność reakcji
LAMINA3 laminina zewnątrzkomórkowa
HER2 marker HER2
LAMHER zmienna dodatkowa

Ocena szans przeżycia pacjentów po radioterapii
CART - Liczba podz iałów  = 3; Liczba w ęzłów  końcow ych =  4

1

2 3

4 5

6 7

WSKPOWT<=1,53

WSKINTEN<=1,65

LAMINA2<=1,51

nawrót

nawrót nawrót

zdrowy nawrót

zdrowy nawrót

0
1

Zadanie: znaleźć regułę pozwalającą 
na szybką i prostą ocenę rokowań 

dalszego rozwoju choroby

Źródło: J. Szelachowska, rozprawa doktorska  „Ekspresja Ki-67, lamininy i Her2/neu 
jako czynników prognostycznych i predykcyjnych w raku niedrobnokomórkowym płuc”

Zebrane informacje:

Tytułem wstępu 
Modelowanie rokowań dalszego rozwoju choroby
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Czy banki potrafią rozpoznawać 
potrzeby klientów i wykorzystywać 

tą wiedzę w praktyce? 
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Choć 70% zysku generowana jest w bankach przez obecnych 
klientów to strategie marketingowe cały czas ukierunkowane
są głównie na zdobywanie nowych klientów (Cap Gemini)

Tylko w 15% przypadków pracownicy banków proponowali inne produkty 
niż ten po który przyszedł klient (badanie Mystery Shopper - Imetria)

86% brytyjskich banków nie potrafi zbierać podstawowych informacji 
o kliencie, a 79% z nich nie próbuje nawet zrozumieć potrzeb jakie 
posiada klient (DataMonitor&Siebel)

Średnio klient w polskim banku korzysta z 1,7 produktu bankowego 
podczas gdy w bankach praktykujących podejście proklienckie wskaźnik 
ten wynosi 4-6 (SMG/KRC Poland, Accenture)

W 2005 roku aż 58% klientów polskich banków posiadało wyłącznie jeden 
produkt, średnio w UE wskaźnik ten wynosi: 20-30%, a w najlepszych 
bankach jest mniejszy niż 10% (SMG/KRC Poland, Accenture)

Z bankami stały kontakt utrzymuje tylko około 50% klientów
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Podejście Podejście produktoweproduktowe Podejście Podejście proklienckieproklienckie

Budowa relacji z klientami wymaga 
rozwoju kompetencji w obszarze:

• organizacji
• modelu dystrybucji
• baz danych i technologii IT
• zarządzania kampaniami 

i interakcjami z klientami
• optymalizacji procesów 

posprzedażowych
• analiz i zarządzania wiedzą

Sprzedaż „One-shot” 
Brak dogłębnej wiedzy o 
potrzebach i problemach 
klientów
Brak spójności komunikacji 
marketingowej
Niski poziom  uposażenia 
w produkty
Problem z utrzymaniem 
klientów

Kierunek zmian
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Zarządzanie wiedzą o kliencie

Udostępnienie 
informacji sieci 

sprzedaży

Rejestracja i
raportowanie 

wyników 
kontaktów 

Wybór 
odpowiedniego 

produktu, 
kanału i czasu

Organizacja 
spotkań 

z klientami 

Analiza 
danych 

klienckich

Strategia
Organizacja
Technologia

Sprzedaż
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Czym jest analityczny CRM?

Analityczny CRM umożliwia organizacji lepsze 
zrozumienie własnych klientów tak aby lepiej ich 
obsługiwać, a poprzez to wydłużać czas trwania 
relacji i generowaną wartość dla firmy 
źródło: Datamonitor

Analityczny CRM znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

tworzenie segmentacji klientów
planowanie i optymalizacja efektywności kampanii marketingowych
projektowanie działań proklienckich związanych z ich pozyskiwaniem 
i utrzymaniem oraz cross i up-sellingiem produktów
wyciąganie wniosków odnośnie rozwoju produktów, strategii cenowych 
i dystrybucyjnych
prognozowanie finansowe oraz analizowanie rentowności klientów
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Pytania na jakie odpowiada 
analityczny CRM w banku:

O jaki profil klientów powinniśmy zabiegać najbardziej?
Jakie są wzorce i style wykorzystywania produktu?
Czy istnieje grupa klientów szczególnie zagrożona odejściem i co może 
być tego symptomem?
Jakich produktów najprawdopodobniej oczekuje obsługiwany właśnie
klient?
Czy istnieją produkty które klienci kupują razem?
Których klientów należy dołączyć do listy mailingowej tak aby uzyskać jak 
najwyższy poziom odpowiedzi?
Jaka jest szacowana rentowność określonego segmentu klientów?
Jaka jest optymalny kanał obsługi klientów?
…
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Etapy projektu analitycznego
- budowa i wdrożenie modelu

Drzewo klasyfikacyjne

1

2 3

6

19

7

25

4 5

18

20 21

24

26 27

Hurtownia 
analityczna

Plik analityczny na którym 
budowany jest model

Próbkowanie, 
czyszczenie 

danych

Budowa 
i testowanie 

modelu

Zapis modelu 
w postaci kodu 

SQL

Baza 
produkcyjna

Model analityczny 
- segmentacja 

Sprzedaż, rejestracja
kontaktów

1
WYNIK

[PLN/mies]

2
TYP

DOCHODU

3
KLASA

DOCHODU

4
MIASTO

5
WIEK

6
GRUPA

ZAWODOWAW

Jan Kowalski
Maria Nowak
Marian Miś
Joanna Łyś
Krystian Kiś
Iza Mateja
Igor Markot
Olga Nowak
Anna Jeż
Marcin Tyka

78,72 umowa pow. 500pow. 50 pow. 3 umysł. wyż
18,28 umowa 600-119 pow. 50 do 30 umysł. niż
4,11 umowa 1200-199pow. 50 do 30 umysł. niż
58,23 umowa 2000-499pow. 50 pow. 3 umysł. niż
-2,14 umowa 600-119 100-50 do 30 umysł. wyż
20,20 umowa 2000-499 do 100 do 30 umysł. niż
20,50 umowa 1200-199pow. 50 pow. 3 umysł. niż P
10,13 umowa 600-119 100-50 do 30 umysł. niż L
20,76 umowa 1200-199pow. 50 do 30 umysł. niż
66,02 umowa pow. 500 100-50 pow. 3 kadra kier

Analiza problemu
biznesowego

Wybór rozwiązania
Specyfikacja

Udostępnienie 
informacji 

o prospektach
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Typowe obszary zastosowania 
analitycznego CRM

Segmentowanie klientów

Szukanie potencjału cross-sell i up-sell

Analizy utrzymania klientów
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Segmentacja
Rodzaje segmentacji:

Demograficzna - oparta na cyklu życia 
Bazująca na stylach życia i stosunku do usług bankowych
Behawioralna opierająca się na potrzebach bankowych 
i informacjach o stopniu korzystania z produktów bankowych
Rentownościowa – wyróżniająca grupy klientów pod kątem ich potencjału 
finansowego
Portfelowa – biorąca pod uwagę rentowność, cykl życia i różnicowanie 
strategii obsługi grup klientów

Metody analityczne służące do budowy segmentacji:
Analiza skupień
Analiza czynnikowa
Skalowanie wielowymiarowe
Metody klasyfikacyjne
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Segmentacja behawioralna

Klienci aktywni

Klienci o niskim poziomie aktywności

Klienci trwale nie korzystający z konta i innych produktów

Klienci z typem relacji opartym wyłącznie na oszczędzaniu

Klienci z typem relacji opartym wyłącznie na kredytach

Klienci posiadający produkty krócej niż 3 miesiące

Opis:

oszczędzający
kredytowi
transakcyjni

oszczędzający
kredytowi
transakcyjni

oszczędzający
kredytowi
transakcyjni

Typ

Aktywni 
internetowo

Aktywni 
telefonicznie

Aktywni 
w placówce

Pasywni

Uśpieni

Oszczędzający
Kredytowi

Nowi

Segment:
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Segmentacja pod kątem postaw 
wobec usług bankowych

Elastycznosc w wyborze banku, otwartosc na oferte

W
ra
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c

na
 m
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ke

Wirtualni
• Zwracaja przede wszystkim uwage na 

oferte, sa dosc otwarci- w malym 
stopniu wazna jest dla nich lokalizacja 
czy tez dluga historia banku na rynku

• Oczekuja dobrej oferty konta 
internetowego lub dostepu do konta 
przez internet

• Wola banki nowoczesne – w ramach tej 
grupy banków marka ma  ograniczone 
znaczenie na poziomie racjonalnym-
niemniej jednak komunikacja „typowo 
internetowa” moze wzmacniac poczucie 
dopasowania profilu banku do potrzeb 
tego segmentu

Bierni
• Najbardziej obojetni na oferty i marke

• Malo elastyczni- najmniejsza sklonnosc
do zmiany banku

• Marka ma znaczenie o tyle, o ile jest to 
bank od dawna obecny na rynku

• Istotne sa dla nich niskie oplaty kosztem 
obslugi klienta czy szerokosci oferty

Tradycyjni Pragmatycy 
• Wybieraja przede wszystkim banki duze, od dawna 

dostepne na rynku 

• Kluczowa jest dla nich dostepnosc placówek, co 
istotnie ogranicza ich elastycznosc

• Oczekuja niskich oplat oraz dobrej obslugi klienta-
wydaje sie, ze  rodzaj ulepszonego banku PKO PB 
idealnie odpowiadalby ich oczekiwaniom 

Zorientowani na jakosc
• Kluczowa jest dla nich  marka, wizerunek 

banku, opinia na jego temat

• Sa dosc otwarci-sa sklonni wybrac bank nowy, 
mniejszy jezeli bedzie dla nich atrakcyjny 
wizerunkowo

• Preferuja banki oferujace  wysoki poziom 
obslugi klienta, bardziej prestizowe-oczekuja
indywidualnego potrakotwania

Elastycznosc w wyborze banku, otwartosc na oferte

W
ra

zl
iw

os
c

na
 m

ar
ke

Wirtualni
• Zwracaja przede wszystkim uwage na 

oferte, sa dosc otwarci- w malym 
stopniu wazna jest dla nich lokalizacja 
czy tez dluga historia banku na rynku

• Oczekuja dobrej oferty konta 
internetowego lub dostepu do konta 
przez internet

• Wola banki nowoczesne – w ramach tej 
grupy banków marka ma  ograniczone 
znaczenie na poziomie racjonalnym-
niemniej jednak komunikacja „typowo 
internetowa” moze wzmacniac poczucie 
dopasowania profilu banku do potrzeb 
tego segmentu

Bierni
• Najbardziej obojetni na oferty i marke

• Malo elastyczni- najmniejsza sklonnosc
do zmiany banku

• Marka ma znaczenie o tyle, o ile jest to 
bank od dawna obecny na rynku

• Istotne sa dla nich niskie oplaty kosztem 
obslugi klienta czy szerokosci oferty

Tradycyjni Pragmatycy 
• Wybieraja przede wszystkim banki duze, od dawna 

dostepne na rynku 

• Kluczowa jest dla nich dostepnosc placówek, co 
istotnie ogranicza ich elastycznosc

• Oczekuja niskich oplat oraz dobrej obslugi klienta-
wydaje sie, ze  rodzaj ulepszonego banku PKO PB 
idealnie odpowiadalby ich oczekiwaniom 

Zorientowani na jakosc
• Kluczowa jest dla nich  marka, wizerunek 

banku, opinia na jego temat

• Sa dosc otwarci-sa sklonni wybrac bank nowy, 
mniejszy jezeli bedzie dla nich atrakcyjny 
wizerunkowo

• Preferuja banki oferujace  wysoki poziom 
obslugi klienta, bardziej prestizowe-oczekuja
indywidualnego potrakotwania

Źródło: SMG/KRC Poland

Postawy wobec 
usług bankowych

Wybór głównych zmiennych 
różnicujących badaną 

populację

Wyróżnienie segmentów

Analiza 
czynnikowa

Analiza 
skupień

Proces budowy segmentacji
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Segmentacja – portfele klientów

Kategorie konstruujące segmenty:
wpływy na konto
saldo oszczędności
kategoria socjalno-zawodowa
prognozowany potencjał finansowy

Stanowisko doradcy:
Asystent klienta (stanowisko stojące)
Doradca
Doradca klienta indywidualnego
Opiekun klienta indywidualnego
Doradca klientów VIP
Manager placówki

Wskazać grupy klientów
których należy zróżnicować 

ze względu na sposób 
obsługi 

Segment\Doradca Asystent Doradca Doradca 
indywidualny

Opiekun 
klienta 

Doradca 
VIP 

Młodzi X X    
Masowi X X    
Masowi – seniorzy X X    
Masowi z potencjałem X X X   
Średni aktywni z saldem   X   
Średni aktywni   X X  
Średni saldo   X   
VIP<75 lat   X X  
VIP>75 lat   X   
VIP z majątkiem     X 
Wolne zawody   X X  
Masowi przedsiębiorcy X X    
 

Cel:
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Przykład segmentów 

Klient VIP

Klient posiadający :
wpływy > 95 000 € 

lub klient posiadający :
oszczędności > 132 000 € 

lub klient posiadający :
- przynajmniej 1 partnera 
właściciela firmy

Klient Średni

Klient posiadający :
- przynajmniej 1 partnera w wieku 65+
i
oszczędności > 38 000 € i < 150 00 € 

lub Klient posiadający :
- przynajmniej 1 partnera w wieku 24-65
i
wpływy > 30 000 € i < 90 000 € rocznie

lub Klient którego gospodarstwo składa się z:
- przynajmniej 1 partnera w wieku 24+
i
- przynajmniej 1 partnera rzemieślnika, 
handlowca, managera lub „zawody pośrednie” 
(nauczyciel, pielęgniarka)
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Analiza utrzymania klientów

Porównanie poziomu utrzymania klientów
Kompletne  Ucięte

 Region A
 Region B

0 10 20 30 40 50 60

Czas w  miesiącach

0,2

0,3

0,4

0,5
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0,9

1,0
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Metody Analizy przeżycia
wywodzą się z analizy 
niezawodności, biologii 
i  medycyny

Metody te mogą być 
przydatne również do 
oceny i monitorowania 
stopnia lojalności klientów

Implementacje w 
pakietach statystycznych 
zazwyczaj oprócz 
estymacji samej krzywej 
przeżycia umożliwiają 
dokonanie analiz 
statystycznych i
różnic międzygrupowych

Model proporcjonalnego 
hazardu Coxa pozwala na 
budowę złożonych modeli 
regresyjnych oceniających 
szanse utrzymania 
klientów o określonej 
charakterystyce



19© Copyright StatSoft Polska, 2007

Krzywa przeżycia - utrzymanie klientów
Complete  Censored

0 12 24 36 48 60 72

Survival Time [in months]
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Co pokazuje krzywa przeżycia?

Odsetek 
klientów 
którzy 

pozostali 
klientami 

po upływie 
x miesięcy

„Krzywa przeżycia” pokazuje ile % 
klientów pozostaje klientami banku lub 

po określonej liczbie miesięcy od 
pojawienia się pierwszego kontaktu

Czas trwania 
relacji
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W poszukiwaniu potencjału 
sprzedażowego

Dane 
transakcyjne

Dane osobowe
i adresowe

Informacje 
o kontaktach

Profile
demograficzne

Przeszłość 
kredytowa

Informacje 
o akcjach 

marketingowych

Lista posiadanych 
produktów wraz 
z historią zmian

Wnioski 
i aplikacje 
kredytowe

Co można znaleźć w hurtowni danych?
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W poszukiwaniu potencjału sprzedażowego
- skoringi handlowe i zdarzenia (triggery)

Skoring handlowy (marketingowy) – to powstała w wyniku 
zastosowania analizy data-mining ocena szans sprzedaży klientowi 
określonego produktu, np. karty kredytowej, ubezpieczenia.

Zdarzenie (event, trigger) – to biznesowa rekomendacja wskazująca 
rodzaj działania sprzedażowego jaki należy przeprowadzić po 
zaistnieniu określonego zdarzenia, np. po pojawieniu się na koncie 
klienta kwoty powyżej 50 tys. zł należy się z nim skontaktować 
i zaproponować produkt inwestycyjny.

Zestaw rekomendacji dla sprzedawców

Ustalenie priorytetów 
automatyzacja
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Skoring handlowy - idea

ID=1 N=11541

Penetracja=8,4%

ID=2 N=7164

Penetracja=11,3%

ID=4 N=3149

Penatracja=17,4%

ID=5 N=4015

Penetracja=6,4%

ID=6 N=2105

Penetracja=14,1%

ID=7 N=1044

Penetracja=24,0%

ID=10 N=1361

Penetracja=2,9%

ID=11 N=1405

Penetracja=6,0%

ID=12 N=1249

Penetracja=10,8%

ID=3 N=4377

Penetracja=3,7%

STAN CYWIL NY

 = żonaty/zamężna, rozw iedziony(a)/w  separacji, ...  = w dow iec/w dow a, kaw aler/panna

SYTUACJA ZAWODOWA

 = ma stałą pracę  = emeryt/rencista, ...

STATUS ZAWODOWY

 = robotnicy  = technik, umysłow y

EDUKACJA

 = podstaw ow e-  = zas. zaw odow e  = średnie zaw od.+

Węzeł Wielkość Wielkość – 
narastająco Lift Gain – 

narastająco 

źródło danych: SMG/KRC Poland „Klienci banków w Polsce”

7 9% 9% 2,9 26% 

6 18% 27% 1,7 57% 

12 11% 38% 1,3 71% 

11 12% 50% 0,7 79% 

3 38% 88% 0,4 96% 

10 12% 100% 0,3 100% 

 

Parametry modelu:

Model:
Zmienna zależna:

posiadanie pożyczki
Zmienne niezależne:

stan cywilny, zawód, 
sytuacja zawodowa, 
wykształcenie 
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Produkt: Pożyczka w koncie
Zadanie modelu: Ocenić zainteresowanie zakupem produktu
Narzędzie data-mining: STATISTICA Data Miner
Metoda analityczna: Regresyjne drzewa klasyfikacyjne
Źródło danych: Hurtownia analityczna (dane transakcyjne, salda, dane   
demograficzne, informacje marketingowe zebrane za pomocą ankiet itp.)

Odświeżanie modelu: miesięczne 

Skoring handlowy – przykład

zainteresowanie: 5.7%

Populacja

zainteresowanie: 0.6%

Wsp. aktywności > 1.66
saldo depozytów <= 6000 zł

Długość relacji > 25 m-cy

zainteresowanie : 41.7%

Wsp. aktywności > 1.66
Długość relacji <= 15 m-cy
Stan cywilny = zamężny

Efektywność:
Model generuje węzły 
z 7-krotnie wyższym 
poziomem zainteresowania 
niż  baseline

Użyteczność:
Model umożliwia wybór 25%
klientów odpowiedzialnych 
za 95% potencjalnej 
sprzedaży

Przykładowe dwa węzły drzewa:
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Test skoringu do pożyczki w koncie

Test skoringu handlowego
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naturalny ruch
klientów
aktyw na sprzedaż

aktyw na sprzedaż
w sparta skoringiem Efekt netto 

skoringu 
handlowego
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Jakie produkty należy zaoferować Annie Nowak?

W pierwszej kolejności warto zaoferować kartę w drugiej kredyt.
Reguły oferowania produktów podporządkowane strategii 
marketingowej banku

Macierz popytu produktowego - idea

Produkt
**** *** ** *

Karta Nie 
posiada

Konto Posiada
Ubezpiecznie Posiada
Kredyt Nie 

Posiada

Poziom zainteresowania
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Większa skuteczność sprzedaży: zrozumienie potrzeb klientów 
podwyższa efektywność pracy sprzedawców bankowych

Poprawa wyniku finansowego: wyższa skuteczność akcji 
marketingowych, optymalizacja kosztów kontaktów

Optymalne wykorzystanie czasu  sprzedawców: gotowe reguły 
i „podpowiedzi” pomagają oszczędzać czas pracowników 
konieczny na identyfikację oczekiwań klientów

Poprawa relacji z klientami: bardziej trafne targetowanie
zmniejsza niezadowolenie klientów otrzymujących oferty których 
nie potrzebują

Skoringi handlowe, triggery
– ocena korzyści
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Dystrybucja rekomendacji 
sprzedażowych

Klienci

InternetCall center

SMS

BankomatyKampanie 
marketingu 
bezpośredniego

Placówki
bankowe

Rekomendacje 
sprzedażowe

informacje

1
1

Modele, skoringi
handlowe, eventy
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