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Digitale løsninger:
Kunderne venter på bankerne
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Vi skal ikke mange år tilbage, før en bank var en tung fysisk bygning, som næsten altid var
beliggende på de mest centrale adresser. Det var vigtigt at være der, hvor kunderne var – og
kunderne var i byen. Det er de ikke længere. De er et helt andet sted. De er overalt, og de vil
betjenes på alle tidspunkter af døgnet. De er digitale.
Selvom digitalisering har stået højt på dagsordenen i hele nanssektoren i mange år,
er kunderne foran bankerne. Det viser H&B’s seneste undersøgelse af danske bankkunders
digitale behov.
Corona-pandemien har åbnet et vindue for bankerne, idet kunderne er mere
nysgerrige på de digitale kontakt ader end nogensinde før. Det skaber
momentum, og bankerne bør spørge sig selv:

Hvordan skaber vi den digitale relationsbank, som kunderne er klar til?

DEN DIGITALE TRANSITION I DEN DANSKE BANKSEKTOR
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59 procent foretrækker online-møder

59 procent af bankkunderne mener, at online-møder kan erstatte de fysiske møder, og
38 procent ønsker at klare alle bankærinder uden et fysisk møde. Et tilsvarende billede
ndes også fra andre brancher.
Særligt tre kundebehov driver denne udvikling:
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Rådgiveren er vigtig
– også i det digitale

I bankkundernes rangering af re klassiske behov ligger mødet med den personlige rådgiver
helt i top. Også eksibilitet i forhold til mødetidspunkter er vigtig, og her kommer
convienience særligt til udtryk.
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Online-møder driver online-møder

Den positive holdning til online-møder og online-bankærinder stiger med erfaringen. 81 procent
af de kunder, som har ha et online-møde før, mener, at online-møder kan erstatte de fysiske
møder. For de kunder, der endnu ikke har prøvet online-møder, er tallet 56 procent.
Tallene viser, at det er en god idé at hjælpe kunderne til at
tage det første skridt.
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Det første skridt er vigtigt, men som bank skal man også træde varsomt.
Fokus skal være på samspillet mellem det digitale og det fysiske, da kunderne fortsat ønsker
fysiske møder i forløb omkring for eksempel boliglån.
Til gengæld er der et stort potentiale i i at gøre mange 360-graders-møder digitale, det vil sige
møder fokuseret på rådgivning hele vejen rundt om kundens økonomi.

EMNER DER EGNER SIG TIL ONLINE-MØDER IFØLGE KUNDERNE
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Indkomstniveau og alder spiller ind
på online-paratheden

Analysen viser også – måske ikke så overraskende – at der er forskel på online-paratheden på
tværs af indkomstniveau og alder. Jo højere indkomst kunderne har, jo mere online-parate er de.
I forhold til alder er det først fra 70 år og ope er, at vi ser et markant fald i online-paratheden.
Forskellen på tværs af forskellige rådgivningsemner, mødetyper og online-parathed viser, at der
ikke er en ”one-size- ts-all”-løsning for bankerne.

VILLIGHED TIL AT SKIFTE FYSISKE MØDER UD MED ONLINE-MØDER – INDKOMST
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Er bankerne klar?

Undersøgelsen viser stor forskel på, hvor stor en andel af kunderne, der har haft online-møder
hos deres bank.
Topscoreren er Sydbank, hvis kunder samtidig er mere tilbøjelige til at mene, at de digitale
møder kan erstatte de fysiske. Sydbank er blandt de banker, som har været tidligt ude
med digitale løsninger.
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ANDEL DER MENER, AT ONLINE-MØDER KAN ERSTATTE DE FYSISKE
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ANDEL DER MENER, AT BANKÆRINDER KAN KLARES UDEN FYSISKE MØDER
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Tekniske problemer er en barriere

61 procent af kunderne nævner tekniske problemer som en af de største udfordringer
for at bruge digitale løsninger.
Går vi dybere ned i svarene, ser vi store forskelle på kundernes behov i enkelte banker.
For eksempel er der hos dem en markant højere score på muligheden
”jeg kan bedst lide at møde mennesket bag”.

BARRIERER FOR DIGITALE LØSNINGER

Tekniske problemer (lydkvalitet, videokvalitet o.lign.)
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Fra hardware til facilitering

Når bankerne implementerer online-møder, er det vigtigt at kunne tjekke af på alle lag i
behovspyramiden. De to nederste lag er forudsætningen for, at det kan lykkes, og de tre øverste
er dem, der skaber værdi.

BEHOV I FORHOLD TIL ONLINE-MØDER
Facilitering
Adfærd
Tryghed
Teknik
Forståelse
Kilde: Finanssektorens Uddannelsescenter

Er du klar til næste skridt?

Digitalisering er mere end et IT-projekt. Det kræver transformation af grundlæggende
strukturer i virksomheden, herunder fire kerneelementer:
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Hos H&B har vi stor erfaring inden for den
nansielle sektor. Vi står klar til at uddybe
analysen og give sparring på vejen frem.
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H&B hjælper topledelser i ambitiøse organisationer med at opnå toppræstationer og løse
deres vigtigste udfordringer – for mennesker, med mennesker, som mennesker. Gennem
værdiskabende rådgivning og robust eksekvering ruster vi vores klienter til fremtiden.
Læs mere om H&B på hildebrandtbrandi.com

