www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2018-11-29 11:19:25

Studiu iSense Solutions: 11% dintre români ar trece la alta banca pentru a beneficia
de serviciul de plați instantanee

11% dintre români ar trece la alta banca pentru a beneficia de serviciul de plați instantanee, arata un nou
studiu iSense Solutions, dedicat percepției românilor asupra bancilor moderne și serviciilor oferite de
acestea, realizat în luna noiembrie a acestui an, online, în mediul urban, la care au participat 604 persoane
cu vârsta de peste 18 ani.
Rapiditatea este una dintre caracteristicile puternic asociate cu bancile moderne: 76% dintre români spun ca o
banca moderna este o banca rapida, care îi ajuta sa nu-și piarda timpul. În acest context, posibilitatea de a face plați
contactless cu cardul este foarte apreciata de români, 80% dintre ei afirmând ca aceasta facilitate le face viața mai
ușoara. De asemenea, 62% considera ca folosirea inteligenței artificiale ajuta la rezolvarea mai rapida a
problemelor.
În ceea ce privește tehnologia și inovația, 2 din 10 români s-ar muta la alta banca pentru a beneficia de tehnologii
și inovații. Printre tehnologiile asociate cu o banca moderna, se numara: aplicație de banking pentru mobil, plata
contactless, posibilitatea de a contracta servicii online, posibilitatea de a-și schimba singuri setarile de securitate
ale cardului, posibilitatea de face exchange online, self-banking, salvarea plaților în aplicație, carduri virtuale.
„Studiul ne-a aratat faptul ca românii își doresc sa aiba posibilitatea efectua mai multe operațiuni cu ajutorul
aplicației de banking pentru mobil. Printre opțiunile pe care și-ar dori sa le aiba în aplicația de mobil a bancii se
numara: sa își poata plati taxele și impozitele (61%), rovignetta (45%), utilitațile (42%), RCA-ul (39%), parcarea
(35%), sa își poata face o asigurare de viața (27%), sa faca un depozit (24%) și sa acceseze un împrumut (22%)”,
declara Traian Nastase, Managing Partner, iSense Solutions.
Cu toate ca doar 30% dintre români au auzit despre cardurile biometrice, ei declara ca și-ar dori sa le utilizeze: 7
din 10 români au declarat ca ar folosi un card biometric (dupa ce au fost expuși la o descriere a produsului) daca ar
fi disponibile, iar 11% dintre ei și-ar schimba banca cu care lucreaza pentru accesul la un card biometric.
Aproape trei sferturi dintre români (73%) sunt de parere ca utilizarea unui card biometric le-ar face viața mai
ușoara. Cardul biometric reprezinta o opțiune atragatoare pentru români pentru ca poate fi folosit exclusiv cu
amprenta persoanei (71%), pentru ca ofera siguranța contului bancar în cazul pierderii cardului (70%) și datorita
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riscului redus de frauda (64%).

Studiul a fost realizat online de catre compania iSense Solutions pe un eșantion de 604 de respondenți din mediul
urban. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani din mediul urban din România. Grad
de eroare +/- 3.99%, la un nivel de încredere de 95%.
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