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Crédit Agricole Bank Polska

„Prosto i z sensem” to motto banku Crédit Agricole, który pochwalić się może
120-letnią tradycją. Crédit Agricole ma swoje oddziały w 70 krajach na całym
świecie i obsługuje aż 54 miliony klientów. Rozwój Crédit Agricole oparty jest
na solidnym modelu biznesowym, którego filarami są: wiarygodność,
przyjazność, profesjonalizm i dostępność.
Oferta i wartości

Kontekst rynkowy

Crédit Agricole Bank Polska umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez
wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną (serwis internetowy CA24), telefon
(serwis telefoniczny CA24) oraz sieć ponad
440 placówek bankowych.
Crédit Agricole Bank Polska oferuje klientom
indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom pełną gamę produktów bankowych,
do których należą m.in.: konta osobiste,
depozyty, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, a także kredyty hipoteczne. Wydaje
również karty wspólnie z sieciami handlowymi.
Crédit Agricole Bank Polska pozostaje
jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich. Jego kredyty ratalne dostępne są
w 16 tys. punktów sprzedaży na terenie całego
kraju. Bank przywiązuje także dużą wagę
do odpowiedzialnego kredytowania.
Wartości marki to min.: wiarygodność,
przyjazność, profesjonalizm i dostępność.

Polski sektor bankowy podzielony jest pomiędzy tzw. wielką trójkę (PKO BP, Pekao SA,
BZ WBK) i „grupę pościgową” (ING Bank
Śląski, mBank i ALIOR), która dysponuje w tej
chwili najbardziej dogodną pozycją do ataku na
liderów, a także początkujących graczy,
mających duży apetyt na akwizycję klientów
(Crédit Agricole Bank Polska).

Innowacje i promocje
Nową propozycją Crédit Agricole Bank Polska
jest „1 Konto Moje pierwsze konto!”, czyli pakiet
usług finansowych skierowany do osób rozpoczynających samodzielne dorosłe życie, podejmujących pierwszą pracę lub rozpoczynających
naukę na wyższej uczelni. Konto jest prowadzone
za darmo i umożliwia bezpłatne korzystanie
z ponad 3 tysięcy bankomatów. Bank proponuje
również bezpłatny pakiet SMS-owych powiadomień o istotnych zdarzeniach na rachunku, jak
wpływ wynagrodzenia, stypendium lub istotne
wydatki. Dodatkowym elementem oferty Crédit
Agricole jest specjalny kredyt z przeznaczeniem
na prawo jazdy. Oprócz atrakcyjnych, podstawowych warunków cenowych, bank oferuje także
dodatkową premię za zdany egzamin.
Z okazji polskiego debiutu, bank uruchomił
również nowy program rabatowy, skierowany
do wszystkich posiadaczy kart płatniczych
Crédit Agricole. Klub Rabatowy Crédit
Agricole Bank Polska jest największym tego
typu programem w Polsce i jedynym, który
stawia na współpracę nie tylko z partnerami ogólnopolskimi, ale także lokalnymi.
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Osiągnięcia i perspektywy
Crédit Agricole Bank Polska otrzymał w 2012 r.
statuetkę Złotego Bankiera w trzeciej edycji
plebiscytu zorganizowanego przez portal
Bankier.pl oraz PayU S.A. To zaszczytne
wyróżnienie zdobył decyzją internautów za
Kredyt Prostoliczony.
W styczniu Money.pl opublikował ranking kont
osobistych 2012 przygotowany już po raz trzeci
przez analityków portalu. Wyniki przedstawiono
w trzech kategoriach: najlepsze konto osobiste,
konto dla studenta i konto młodzieżowe. Tworząc
ranking porównali oni 110 kont osobistych
z oferty 33 banków. Ocenie podlegało aż 41
czynników wpływających na atrakcyjność oferty
dla klienta. Crédit Agricole Bank Polska zajął
3. miejsce w kategorii konto studenckie.
Strategia na lata 2010–2013 zakłada wprowadzenie Crédit Agricole Bank Polska do grona
najlepszych banków uniwersalnych
w Polsce przy jednoczesnym zachowaniu pozycji lidera w dziedzinie consumer finance. Bank planuje osiągnąć to
m.in. poprzez sukcesywne zwiększanie
liczby aktywnych klientów i budowanie
z nimi długoterminowych relacji. Ich
podstawą będą profesjonalne doradztwo, oferta dopasowana do konkretnych potrzeb oraz przyjazna obsługa.
W zakresie marki cel na najbliższe
trzy lata to znalezienie się w gronie
Top of Mind brandów finansowych
w Polsce.
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