
mBank
Aplikacja 
mobilna 3.0



854

638 616
537

114 73,5
mBank PKO BP ING Bank

Śląski
BZ WBK Alior Bank Eurobank

Źródło: Raport Rynek bankowości mobilnej, PRNews.pl, 4Q 2016 r. 

| 2

mBank jest ikoną mobilności
Liczba aktywnych użytkowników aplikacji 
mobilnych w 4Q 2016 r. (w tys.)

Użytkownicy bankowości mobilnej w ogólnej 
liczbie klientów w 4Q 2016 r. (w proc.)
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ING

Źródło: Raport bankowości mobilnej, Raport Liczba klientów w bankach, 
PRNews.pl, 4Q 2016 r. 

Największa grupa 
użytkowników 
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Najwięcej klientów 
korzystających 

z banku 
w komórce
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Klienci coraz 
chętniej logują się 

do banku ze 
smartfona
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mBank zmienia się wraz z klientami

12%
43%x3,6

Liczba logowań mobilnych w ogólnej liczbie logowań

2014 2017

Częstotliwość kontaktu z bankiem

12 razy
mies.

19
razy
mies.

PC/laptop urządzenia mobilne Źródło: dane własne

Użytkownicy 
mobilni mają 

częstszy kontakt 
z bankiem

Użytkownicy 
mobilni mają 

częstszy kontakt 
z bankiem

klient
„internetowy”

klient 
mobilny
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20 proc. przelewów 
to operacje 
wykonane 
w telefonie

20 proc. przelewów 
to operacje 
wykonane 
w telefonie

Ponad dwukrotny wzrost 
udziału transakcji mobilnych  
w ogólnej liczbie doładowań 

i przelewów
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i przelewów

Co 3. klient 
wykonujący 
przelew zlecił 
go w aplikacji

Co 3. klient 
wykonujący 
przelew zlecił 
go w aplikacji
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Doładowania tel. Przelewy

01.2015 r.
03.2017 r.

„Mobile is the first”. 
Coraz więcej transakcji mobilnych

Źródło: dane własne

(dane w proc.)



Co piąty kredyt 
gotówkowy udzielany 

przez aplikację mobilną

Co piąty kredyt 
gotówkowy udzielany 

przez aplikację mobilną
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1/3 połączeń z mLinią
realizowana z aplikacji.
Połowa klientów nigdy 
wcześniej nie dzwoniła 

do mBanku
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30% sprzedaży 
ubezpieczeń 

turystycznych 
realizowana jest 

w aplikacji
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W 1Q 2017 z BLIKa
korzystało 245 tys. 
klientów mBanku 

W 1Q 2017 z BLIKa
korzystało 245 tys. 
klientów mBanku 

Rozwiązania mobilne podobają się m-klientom


