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w każdym kwartale przybywa cyfrowych
klientów mBanku
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aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej (tys.)

aktywni użytkownicy bankowości elektronicznej (tys.)

*prognoza

Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q1’22*Q4’21

1.571 1.674 1.808 1.895 2.005 2.072 2.183 2.274 2.355 2.423 2.506
2.661

2.588

*prognoza

Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q1’22*Q4’21

2.332 2.378 2.450 2.452 2.507 2.517 2.585 2.642 2.686 2.719 2.772
2.8792.834



25-proc. wzrost liczby logowań do aplikacji w 2021 r.
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wśród młodych klientów, 92 proc. aktywnie korzysta z bankowości mobilnej

średnia miesięczna liczba logowań klientów aktywnych udział klientów preferujących aplikację mobilną 
wśród klientów aktywnych (4Q 2021)

serwis transakcyjny aplikacja mobilna

Q1 2014 Q4 2021

+25% klient młody klient dorosły

mobile first - min. 90% logowań odbywa się z urządzenia mobilnego

mobile only - 100% logowań odbywa się z urządzenia mobilnego

83%

45%

13%

9%

Q3 2016
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kluczowe znaczenie kanału cyfrowego w codziennej bankowości
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4.7

4.8

4.3

klienci z aktywną aplikacją mobilną 
do tygodnia od otwarcia rachunku

aktywne karty do płatności 
zbliżeniowych telefonem (tys.)

2019 2020 2021 2022
Q1*

59%
72%

76% 78%

2019 2020 2021 2022
Q1*

55%
68%

76% 80%

2019 2020 2021

357

778

1 660

2019 2020 2021 2022
Q1*

28%

38%
44% 42%

procesy detaliczne zainicjowanych przez 
klientów mobilnie

mobilna sprzedaż kredytów
niehipotecznych 
dla klientów firmowych (liczba)

33%30%
25%

17%

2019 2020 2021 2022
Q1*

74%
81% 78% 79%

mobilna sprzedaż kredytów
niehipotecznych dla klientów 
indywidualnych (liczba)

27%
33%

42% 48%

10%
14% 16%

aplikacja mobilna

*prognoza

*prognoza

2019 2020 2021 2022
Q1*

35%

47% 48% 49%

mobilna sprzedaż rachunków osobistych 
(liczba)

8% 10%

kanały cyfrowe



kierunek
zmian
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zmiany w aplikacji: ewolucja, nie rewolucja

App 3.0.0
kwiecień 2017

App 3.51.0
kwiecień 2022

wybrane elementy dokładane 

do kolejnych wersji aplikacji:

■ czat

■ płatności mobilne (w tym BLIK zbliżeniowy)

■ karty elektroniczne (bez plastiku)

■ pełna obsługa kart

■ cele oszczędnościowe

■ fundusze inwestycyjne

■ logowanie i autoryzacja biometrią

■ konto na selfie

■ „poproś o przelew”

■ zarządzanie płatnościami (nadchodzące płatności, 

zlecenia stałe, nowe przelewy ZUS i podatkowe, SEPA)

■ procesy posprzedażowe (zmiana danych, dyspozycje, 

reklamacje)

■ wersja anglojęzyczna

ponad 50 
wersji



główne kierunki zmian
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komunikacja i interakcja menedżer finansów usługi niebankowe

■ szersza komunikacja z użytkownikiem

w aplikacji mobilnej

■ nawigacja dopasowana do zwiększonej 

liczby produktów i procesów

■ wsparcie użytkownika w zarządzaniu 

finansami osobistymi

■ „zdrowie” finansowe 

(financial wellbeing)

■ dostęp do eAdministracji

■ cyfrowa tożsamość

■ usługi dodatkowe VAS
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odświeżona nawigacja
oparta na menu głównym oraz kontekstowym 
menu pomocniczym

2.  menu pomocnicze
rozszerzenie nawigacji, może pomieścić 
do trzech elementów, unikatowe dla każdego 
widoku

1.  nawigacja główna
(pierwszego poziomu)
elastyczne i unowocześnione dolne menu,
może pomieścić do sześciu elementów

3.  nawigacja drugiego poziomu
nawigacja wykorzystująca zakładki, wewnątrz 
głównej kategorii

5.  centrum informacji
połączona skrzynka odbiorcza, dogodne 
formy kontaktu i pomocy

6.  wyszukiwarka
nawigowanie z wyszukiwania

4.  profil
wyróżnienie profilu i zmiany kontekstu

1

2
3

6

4 5
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spójna nawigacja w aplikacjach cyfrowych
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zmiany w nawigacji głównej aplikacji

pulpit
wzmocnienie roli komunikacji, 
specjalna sekcja „Centrum 
Informacji”

„hamburger” menu
upraszczamy widok obecnego menu 
bocznego, które umożliwi szybkie 
przełączanie się między profilami 
w aplikacji

finanse
nowa sekcja menedżera finansów 
z analizą historii, zarządzaniem 
budżetami, podsumowaniem 
majątku

usługi
specjalna sekcja zapewniająca dostęp 
do usług dodatkowych

ustawienia
odświeżony widok sekcji ustawień, 
wyróżniamy aspekty związane 
z bezpieczeństwem i zapewniamy 
do nich łatwy dostęp przez link 
bezpośrednio na pulpicie
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nawigacja dopasowana do rosnących 
możliwości kanału mobilnego

■ poprawa intuicyjności i wygody

■ dostosowanie aplikacji do zwiększonej liczby produktów 
i procesów

zmiany będą wprowadzane etapami

od 5.04 w aplikacji zaczniemy udostępniać:

■ nową sekcję „centrum informacji” łączącą 

zakładki: „wiadomości”, „kontakt” 

oraz „blisko Ciebie”

■ nową sekcję „usługi”, w której znajdą się 

„mOkazje” oraz przeniesiony z „hamburger” 

menu program „polecamBank”

cel zmiany
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nowy menedżer finansów (PFM)
by pomóc zrozumieć finanse i lepiej nimi zarządzać

zrozumienie własnych finansów

■ czy wydaję więcej niż zarabiam?

■ na co wydaję - jaką część na rachunki i opłaty, 

a ile na codzienne zakupy?

■ czy moje wyobrażenie o tym, ile wydaję, 

jest zgodne z rzeczywistością?

■ ile zostaje mi wolnych pieniędzy miesięcznie?

kontrola i umiejętność zarządzania finansami

■ lepsza bieżąca kontrola budżetu

■ analiza wydatków w wybranym okresie

■ świadome planowanie przyszłych wydatków

„Czy to, na co wydaję pieniądze, 
przybliża mnie do realizacji celów?”
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nowy menedżer finansów (PFM)

analiza wybranego 
miesiąca

rozbicie wydatków 
na kategorie główne

rozbicie kategorii głównych 
na podkategorie

szczegóły podkategorii ustawienia usługi
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menedżer pomoże klientom mądrze zarządzać finansami

cel zmiany

■ pomóc klientom lepiej zarządzać finansami

■ wzmacniać relacje banku z klientami 
w dłuższym horyzoncie

zmiany będą wprowadzane etapami

od 5.04 w aplikacji zaczniemy udostępniać „analizę historii”:

■ wydatki i wpływy w ujęciu miesięcznym

■ wydatki w rozbiciu na kategorie i podkategorie

■ listę transakcji w danej podkategorii

■ możliwość skonfigurowania, które rachunki bank powinien 
uwzględniać w analizie historii

w kolejnych etapach prac dodamy:

■ nowy widok oszczędności

■ możliwość określenia budżetu miesięcznego 
i w danych kategoriach

■ analizę przyszłych wydatków, której rezultat pomoże odpowiedzieć na 
pytanie: „czy stać mnie na spontaniczny zakup?”

■ dopasowaną komunikację - podpowiedzi i sugestie

■ mój majątek, czyli widok aktywów i pasywów z różnymi wskaźnikami 
(np. wielkość poduszki finansowej)
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dodamy usługi niebankowe

usługi dodatkowe (VAS):

■ czerwiec 2022 r. - opłaty za parking

■ Q3/Q4 2022 r. - płatności na autostradach

■ Q4 2022 r. / Q1 2023 r. - bilety komunikacji miejskiej

we współpracy z firmą:
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klienci chętnie korzystają z BLIKa
i jego nowych funkcji

w 2022 r. 
wprowadzimy 
płatności 
powtarzalne

1.8 użytkownicy BLIKa w mBanku (Q1’22)

mln

230 liczba aktywacji BLIKa zbliżeniowego (Q4’21 - Q1’22)

tys.

~16 transakcje zbliżeniowe BLIK aktywnych klientów (Q1’22)

transakcji / mies.

rozkład transakcji BLIK (w proc., Q1’22)

77%

19%

4%

eCommerce

terminale płatnicze

bankomaty
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rozwiązania opracowane
wspólnie z mServices

mServices jest spółką z Grupy mBanku zajmującą się 

projektowaniem doświadczenia użytkownika (UXUI) 

oraz budowaniem interfejsów aplikacji cyfrowych.

mServices dba o spójność elementów funkcjonalnych w całym 

ekosystemie Grupy. Wykorzystuje do tego autorskie rozwiązanie 

technologiczne - Common Components Library (Biblioteka 

Komponentów Wspólnych), które umożliwia efektywne budowanie 

wysokiej jakości interfejsów użytkownika.

Firma zatrudnia obecnie 23 osoby. Współpracuje także 

z podmiotami spoza Grupy.

www.mservices.com.pl
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dziękujemy
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zapraszamy do kontaktu:
media@mbank.pl
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