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Wyzwania bankowości w obsłudze 

osób słabowidzących i niewidomych 
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Jesteśmy tacy sami 

Kanały kontaktu 

Placówki 

bankowe 

 

 

Bankomaty  

Bankowość 

internetowa 

 

Bankowość 

telefoniczna 

Wykorzystywane produkty 

Konta 

Karty płatnicze 

Lokaty 

Kredyty 

Wywiady pogłębione z 

osobami niewidomymi  

(8 IDI, duże i małe miasta) 

Motywy wyboru 

• atrakcyjność oferty 

• marka / wizerunek banku 

• dostęp za pomocą kanałów zdalnych 

• lokalizacja i dostępność placówek, 

bankomatów 

• bezpieczeństwo przechowywania 

środków 

Osoby niewidome nie czują się dyskryminowane  

 – ich pozycja w banku zależy od stanu portfela 
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Placówki bankowe 

• najchętniej jedna, sprawdzona placówka  

→ „Wolę chodzić tam, gdzie już jestem rozpoznawalny” 

• mniejsze oddziały – z mniejszą liczbą klientów, mniejszą liczbą stanowisk 

• niektórzy korzystają z pomocy osoby towarzyszącej, niektórzy – starają się być 

maksymalnie samodzielni  

→ „Na początku przychodziłam do banku z kimś - troszkę się bałam tego banku, 

tych pieniędzy, ale już po jakimś czasie zaczęłam sama” 

→ „Zawsze chodzę z osobą towarzyszącą; bez niej nie wiedziałbym gdzie stanąć, 

kiedy przesunąć się w kolejce…” 

• w większości pozytywne doświadczenia w korzystaniu z placówek 

→ „Pracownicy są mili, pomagają, czytają wszystko” 

 

W jaki sposób niewidomi korzystają z placówek? 
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Placówki bankowe 

• Poruszanie się po placówce  

 brak zainteresowania klientem po jego wejściu do oddziału (szczególnie 

jeśli nie widać ograniczeń - osoba nie ma laski / psa) 

 długie oczekiwanie w kolejce (głównie duże placówki)  

 trudności z identyfikacją właściwych stanowisk (brak pomocy ze 

strony pracowników) 
 

• Rozmowa z pracownikiem 

 rozmowę utrudniają boksy, przeszklenia przy stanowiskach obsługi 

(„okienka”) 

„Teraz jestem w takim małym oddziale, czuje się tam bezpiecznie, wygodnie i jest 

mniej ludzi – wcześniej był duży oddział, ale tam był problem, okienek jest 

mnóstwo, nie wiedziałam gdzie na przykład odeszła osoba, do którego okienka 

podejść… Pracownicy są za okienkiem, czasem gorzej jest usłyszeć.” 

 pracownicy są nieprzygotowani do obsługi osób niewidomych 

 zdarza się, że nie są pewni obowiązujących procedur 

 bywa, że szukają odpowiednich informacji, przepisów → wydłużenie 

czasu obsługi 

 

 

Wyzwania stojące przed niewidomymi klientami w placówce: 
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• Różne banki – różne procedury (przykłady – banki internetowe): 

Bank 1.  

Przysłanie umowy klientowi kurierem – możliwość zostawienia dokumentów do 
podpisu klientowi, klient odsyła dokumenty sam  

Bank 2. 

Przysłanie umowy klientowi kurierem – konieczność złożenia czytelnego podpisu w 
obecności kuriera 

 

• Jeden bank – różne procedury … 

 

• Banki wymagają (nie zawsze): 

 Obecności notariusza przy podpisywaniu umowy (mimo podpisu w dowodzie) 

 Ustalenia pełnomocnictwa i załatwiania swoich spraw za jego pośrednictwem 

 Złożenia odcisku palca  

 „Pani poprosiła mnie o złożenie odcisku palca, a więc dobrze, pytam który palec, no i 
znowu powstało zamieszanie bo nie wiadomo było… gdzieindziej w dokumentach jest 
to jasno określone, na przykład kciuk u prawej dłoni” 

• Ale też wykazują się dużą chęcią pomocy i stosują „niestandardowe” rozwiązania: 

„Zdarzało się, że podpisywałem umowę razem z pracownikiem banku – razem  

trzymaliśmy długopis; trzeba było sobie jakoś radzić”.  

Korzystanie z nowych produktów i usług 
Zakładanie konta - doświadczenia klientów 

Nie jestem za tym, żeby osoba niewidoma była 
przez kogoś reprezentowana, chyba, że sama 
sobie tego życzy. Nie może być jednak do tego 

zmuszana. 
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Korzystanie z nowych produktów i usług 

wystarczy tylko dowód, można przyjść 

samemu 

konieczna obecność z pełnomocnikiem 

(ustanowionym notarialnie) 

nie potrafiono udzielić informacji, 

poproszono o kontakt z oddziałem 

można przyjść samemu, ale konieczna 

będzie obecność radcy prawnego ze 

strony banku 

Infolinie Oddziały banków 

4 

3 

2 

1 

10 telefonów na infolinie banków: 

można przyjść samemu (choć lepiej w 

towarzystwie "osoby zaufanej") 

można przyjść samemu, ale trzeba umówić się 

wcześniej, bo przy podpisywaniu umowy musi 

być obecny kierownik oddziału 

konieczna obecność z pełnomocnikiem 

(ustanowionym notarialnie) 

konieczna obecność z "osobą zaufaną" 

9 telefonów do placówek banków: 

6 

1 

1 

1 

4-krotnie poproszono klienta o telefon za jakiś 

czas (nieumiejętność udzielenia odpowiedzi) 

 

 

CASE STUDY: Zakładanie konta – telefon do banku 
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Informacje przekazywne przez pracowników infolinii i placówek bankowych 

- Musi Pan mieć akt od notariusza. 

- Czyli sam nie mogę przyjść do oddziału? 

-No sam nie. Sam nie otworzy Pan rachunku. 

- Powiem Panu szczerze: Nie wiem. Ja nie chcę 

wprowadzać w błąd.  

- Potrzebny będzie pełnomocnik z aktem 

notarialnym. On podpisze, a Pan złoży 

odcisk palca. Bez pełnomocnika, nie ma po 

co iść do banku. 

- Wiem Pan w naszym oddziale są schody. 

Zakładanie konta – telefon do banku 

- A czy Pan czyta i pisze? 

- Nie mam problemów z podpisywaniem się, w 

dowodzie mam podpis.  

- A w jaki sposób składa pan podpis? Bo to 

wyklucza tak jakby.. (…) A czy może Pan się 

poruszać, sam Pan załatwia swoje sprawy? 
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Bankomaty bez granic? 

• Częste  obawy przy korzystaniu z bankomatów 

– „Boję się, że wcisnę nie to co trzeba, bo nie wiem co się może stać – może zostanie 

zrealizowana jakaś transakcja, o której nie będę wiedział, albo jak źle wybiorę to bankomat 

zatrzyma moją kartę i nie będzie chciał jej oddać” 

 

• W miarę możliwości – starają się do bankomatów chodzić w towarzystwie kogoś 

znajomego 

• Zdarza się konieczność korzystania z pomocy innych osób (bywa, że i nieznajomych – 

obawa o bezpieczeństwo swoich finansów) 

 

W jaki sposób niewidomi korzystają z bankomatów? 

• Ujednolicenie systemów obsługi przez bankomaty różnych sieci, uwzględniających:  

– rozmieszczenie przycisków na bankomacie 

– brak reklam w trakcie korzystania z urządzenia 

– brak niestandardowych poleceń – np. prośba o podanie numeru telefonu 

– wysuwanie się karty z czytnika w tych samych momentach  

– wydłużenie czasu na wciśnięcie przycisku / wykonanie danej czynności 

• Umieszczanie bankomatów w zamkniętych / wydzielonych pomieszczeniach 

• Konieczność rozpowszechnienia wiedzy wśród osób niewidomych o dostępności / lokalizacji 
„mówiących” bankomatów  

Wyzwania dla banków (?): 
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• Jeśli korzystają – to najczęściej korzystają przy pomocy kogoś bliskiego 

• Niekorzystający → brak wiedzy o sposobach korzystania 

• Brak zaufania: 

„Mimo wszystko na koncie trzymam niedużo środków, ponieważ się boję, żeby żaden haker się 

nie włamał, nie mam zaufania” 

• Posiadacze kont internetowych wspierają się bankowością telefoniczną 

 

 

• Problemy z udźwiękawianiem stron (elementy graficzne, schematy nie uwzględnianie 

przy projektowaniu stron internetowych dla osób niewidomych) 

• Zmiany layoutów, układu strony banku 

– klienci niewidomi dłużej uczą się strony niż osoby widzące 

– problemy z wyszukaniem potrzebnych informacji, czytaniem strony  

• Karty zdrapki do autoryzacji transakcji 

• Kolorystyka (ważna w przypadku osób niedowidzących) 

Internet – okno na świat? 

Bankowość internetowa 

W jaki sposób niewidomi korzystają z bankowości internetowej? 

Wyzwania dla banków: 
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Największe zmiany z perspektywy respondentów: 

 Większa wiedza i pomoc pracowników z zakresu obsługi osób z dysfunkcją 

wzroku  

 Bankowość internetowa 

 Dostosowywanie bankomatów do potrzeb osób niewidomych  

 

Najbardziej przydatne udogodnienia w korzystaniu z banków: 

 Telefoniczna obsługa klienta 

 Stały doradca / pracownik do obsługi klienta 

 Karty płatnicze na PIN / karty zbliżeniowe  

 Potwierdzenie transakcji przez sms 

 

 

 

Zmiany w obsłudze klientów niewidomych 

na przestrzeni ostatnich lat 
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… należy dołożyć wszelkich starań, aby chcieli i mogli korzystać z usług banków. 
 

 Wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiłyby łatwe zapoznanie się umowami, 

dokumentami (np. umowy w wersji audio, braillem) 

 Ograniczenie formalności, konieczności ustanawiania pełnomocnika, 

obecności notariusza 

 Informowanie o zmianach, które mają się pojawić na stronie internetowej 

banku, w placówce 

 Szkolenie ze sposobu korzystania z bankomatu, bankowości internetowej 

oraz przekazywanie szczegółowych informacji o układzie placówki i 

dostępności pracowników 

 Położenie nacisku na sposób obsługi osób niewidomych - „nie bójmy się 

pytać” 

 

 

Warunki korzystania z oferty banków 

Osoby niewidome nie czują się dyskryminowane  

 – ich pozycja w banku zależy od stanu portfela, ale … 
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