Percepția românilor cu privire la
produsele bancare de creditare

Studiu Calitativ

Aspecte metodologice
OBIECTIV

METODOLOGIE

Obiectivul principal al acestui studiu a fost acela de a evalua
percepțiile respondenților cu privire la produsele de creditare
oferite de băncile din România

Studiul calitativ a fost realizat de Exact Cercetare și Consultanță prin
intermediul discuțiilor online, desfășurate pe platforma SoQual – o
platformă de tip Research Community Software.
Acest tip de metodologie a permis accesarea platformei de către respondenți
pentru o perioadă de 3 saptămâni. Targetul a fost reprezentat de femei
și bărbați cu vârste cuprinse între 25 – 40 ani și care dețin cel puțin
un produs de creditare.

TIMING
Discuțiile au fost realizate în perioada 16 martie – 3 aprlilie 2015

Care sunt
percepțiile
românilor
referitoare la
bănci?
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Asocieri spontane
Băncile sunt pentru mine...

Ele îmi oferă...

Un colac de salvare
Un ajutor la nevoie
Un rău necesar
Un stres
Un dragon care îți
controlează viața

Împrumuturi
Fonduri imediate
Nopți nedormite
Dobânzi
Costuri mari pe termen
lung

La o bancă apreciez...

La o bancă nu apreciez...

Transparența
Flexibilitatea
Mobilitatea
Seriozitatea
Promptitudinea
Pozitiv
Negativ

Aglomerația
Birocrația
Lipsa transparenței
Lipsa de comunicare cu clienții
Condițiile contractuale cu
”litere mici”
Comisioanele ascunse

Produsele de creditare reprezintă...
...un ajutor pe care nu mi-l
poate oferi nimeni altcineva

- un împrumut substanțial pe care îl poate
susține doar o instituție bancară

clientul, care se simte ”păgubit”, ”furat”

...comisioane ascunse
- condițiile ascunse sau scrise ”cu
litere mici”

...o soluție la problema
mea

...lipsă de suport față de
clienți

- împrumutul perceput ca
modalitate de a rezolva o anumită
situație/ de a realiza o achiziție

...bucuria de a realiza ceva mai
repede decât ți-ai permite
- posibilitatea de face achiziții importante
într-un timp cât mai scurt

Pozitiv
Negativ

...hoție
- Banca are mai multe avantaje decât

- situații în care consilierii nu
acordă ajutor, sfaturi și oferă
informații incomplete

...privare față de bucuriile vieții
- clienții se simt îngrădiți ca și putere de
cumpărare, nu își pot permite prea multe
lucruri datorită ratelor mari

... Mulți ani de datorii
- creditele sunt realizate pe durate foarte lungi de timp

Percepții generale despre bănci
Prin serviciile oferite, băncile au o conotație pozitivă. Prin condițiile impuse și
nerespectarea unor termeni, ajung însă să fie percepute în mod negativ.
În funcție de experiența pe care au avut-o cu băncile, atributele pozitive sunt mai
degrabă dezirabile, fiind traduse în așteptările pe care le au clienții. Atributele
negative reflectă episoade reale din relația cu băncile

AȘTEPTĂRI
Transparența – comunicarea tuturor
costurilor și condițiilor, fără comisioane
ascunse
• Flexibilitatea – oferirea mai multor
alternative (ca și posibilități de accesare
a serviciilor/ produselor bancare)
• Mobilitatea – utilizarea serviciilor de
Internet Banking, plată facturi online etc.
• Seriozitatea – respectarea tuturor
termenilor contractuali și a
”angajamentului” inițial
• Promptitudinea – timpul scurt în care
pot fi oferite anumite servicii/ produse
(în special cele de acodare a unui credit)
•

REALITATE
•

Aglomerația – serviciile oferite la ghișeu, la
front desk efectuate cu greutate
• Birocrația – multe acte care îngreunează
procesul de accesare a serviciilor/produselor
• Lipsa transparenței – comunicarea
insuficientă cu clienții, nu sunt transmise toate
informațiile/ clauzele contractuale:
o Comisioanele ascunse – cazuri în
care, după semnarea contractului, au
apărut comisioane necomunicate inițial
o Condițiile contractuale cu ”litere
mici” – nevoia de a-și controla banii ia făcut pe clienți să fie pragmatici în
legătură cu toate clauzele contractuale,
mai ales că există condiții ”ascunse”

Experiențe cu băncile

Experiențe neplăcute

•

Comunicarea defectuoasă,
insuficientă și incompletă cu
clienții –denotă lipsă de transparență și
neseriozitate

”Problema este că cei de la casierie nu
știu exact ce sumă să îți comunice când
te duci să achiți rata lunară (...) Sunt
somată să plătesc datoria restantă.(...)
Îi explic celei de la telefon că nu este
vina mea să repar greșeala colegilor ei.”
(Deținător credit imobiliar)

”Neplăcut este că nu te anunță nimeni
că ai un card inactiv de ceva vreme, însă
banca papă în continuare bani.”
(Deținător credit nevoi personale)

Experiențe plăcute

• Respect față de clienți – ”Am mers să

închid un card (...) și angajata văzând că
sunt însărcinată m-a invitat în față și a
încercat să rezolve cât mai repede
situația.” (Deținător credit imobiliar)
• Atenție la nevoile clienților – ”Mi-a
plăcut că persoana de la ghișeu mi-a
explicat toate neclaritățile (...) încercând
să găsească cea mai bună soluție pentru
mine.” (Deținător credit de nevoi
personale)

• Sfaturi și alternative utile oferite de
angajați – ”Consilierul de credit m-a

îndrumat cum să fac astfel încât rata
lunară să scadă.” (Deținător credit
imobiliar)

Care a fost
experiența
românilor cu
produsele de
creditare?
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Cele mai accesate produse de creditare
Pentru a obține acea ”mână de ajutor” de care au nevoie, mai
ales pentru achiziții substanțiale (casă, autovehicul) românii apelează
cel mai des la următoarele produse de creditare:
 Credit imobiliar” – solicitat în special pentru achiziționarea
de locuințe (cel mai celebru fiind ”Prima casă”)
”Când mă gândesc la Prima casă îmi vine în minte ajutor.” (Deținător
credit nevoi personale)
 Credit ipotecar - locuințe și alte proprietăți (ex: teren)

”Această variantă de credit mi se pare acceptabilă pentru a cumpăra
o locuință a ta în comparație cu varianta chirie.” (Deținător credit
imobiliar)
 Creditul de nevoi personale – potrivit pentru achiziționarea
unor bunuri, excursii etc.

”Mi se par cele mai rele. Mi se pare că ți le oferă banca prea ușor, ba
chiar te roagă. Sunt un câșting pentru bancă. (...) Mi se pare că
exploatează sărăcia oamenilor.” (Deținător credit imobiliar)

Procesul obținerii creditului
Nevoia
În majoritatea cazurilor, clienții apelează la
produsele de creditare atunci când
urmează să facă o achiziție substanțială
pe care nu o pot susține financiar (nu au
suficienți bani disponibili) și când împrumutul
de la rude/ cunoștințe nu este o soluție.
•

•

•

Nevoia cel mai des menționată este
cea referitoare la achiziționarea unei
locuințe proprii – dorința de a nu mai sta
cu părinții sau cu chirie, nevoia de
proprietate (des întâlnită în cultura românilor
care vor ceva ”numai al lor”), dorința
întemeierii unei familii în casa proprie etc.
Nevoia achiziționării unor bunuri
diverse (mașină, electrocasnice) – aspecte
care țin de imaginea creată în societate: o
mașină nouă creează un anumit statut, o
casă cu aparatură modernă de asemenea
Apariția unor situații speciale– probleme
de sănătate, excursii, călătorii –

Statutul de client

Procesul de contractare

Criterii de decizie

Informarea

Nevoia

Procesul obținerii creditului
Informarea
Modalitățile de informare au fost diferite de
la un caz la altul. Procesul de informare a fost
unul rapid mai ales în cazul clienților cu credite
imobiliare care doreau ca totul să se întâmple cât
mai repede, fără prea mult efort din partea lor
(apelând la ajutor extern – brokeri, dezvoltatori).
Statutul de client
Procesul de informare este mai bine organizat mai
degrabă în cazul creditelor mai mici (de nevoi
personale).
Procesul de contractare
• Broker de credite – aduce clientului ofertele
bancare într-un timp scurt, se ocupă de toate
actele necesare; variantă preferată de
persoanele care nu au suficient timp
Criterii de decizie
• Dezvoltator imobiliar – primul agent care
oferă informații și îi îndrumă pe clienți către o
anumită bancă
• Consultant de credit – clienții merg direct la
Informarea
bancă pentru a se informa cu privire la
condițiile de creditare și oferte
• Desk research – cautare informații pe
internet despre ofertele și condițiile bancare
Nevoia
• TV– reclame care promovează serviciile și
produsele bancare

Procesul obținerii creditului
Criterii de decizie
Chiar dacă aparent băncile se întrec în oferte
pentru produsele bancare, o bună parte dintre
participanții la studiu au fost îngrădiți ca și
posibilitate de alegere din varii motive – fie
clientul îndeplinea condițiile de accesare a
creditului doar în cazul a una-două bănci, fie
imobilul era în grija unei singure bănci. Astfel,
în anumite cazuri, numai o singură bancă a
putut raspunde nevoilor clienților.

Statutul de client

Procesul de contractare

În alte situații, principalele criterii de alegere a
băncii au fost:
◦ Rapiditatea oferirii creditului – a fost aleasa instituția
bancară care a promis cel mai scurt timp de acordare
a creditului
◦ Oferirea întregii sume de care clientul avea nevoie
◦ Aplicarea unei dobânzi mai mici, comparativ cu cea
practicată de alte bănci
◦ Experiența anterioară cu aceeași bancă – clienții
aveau încredere în acea bancă
◦ Experiența altor persoane apropiate cu o anumită
bancă

Criterii de decizie
Informarea

Nevoia

Procesul obținerii creditului
Procesul de contractare
Procesul de contractare se poate întinde pe intervale
de timp diferite, în funcție de produsele de creditare:
• Clienții care au apelat la creditele de nevoi
personale nu au întâlnit dificultăți în acest
proces, care a durat doar câteva zile până la
semnarea contractului – efortul lor a fost unul
minim și a presupus mai degrabă informare
prealabilă, urmată de alegerea băncii și semnarea
actelor
• Clienții care au apelat la credite imobiliare sau
ipotecare au avut de așteptat câteva luni (13) până la aprobarea creditului:
o cei care au apelat la un broker de credite nu au
resimțit acest proces ca pe o corvoadă, un stres,
fiind prezenți la bancă doar în momentul
semnării contractului – restul actelor a fost în
grija brokerului – ei nefiind implicați direct
o cei care au rezolvat pe cont propriu au depins de
experiența consultantului de credit care a grăbit
procesul sau chiar l-a prelungit. Procesul a fost
unul dificil: drumuri, acte etc mai ales că nu
au avut ajutor extern (broker)

Statutul de client

Procesul de contractare
Criterii de decizie

Informarea

Nevoia

Procesul obținerii creditului
Statutul de client
Relația pe care au avut-o clienții cu banca
s-a rezumat după aprobarea creditului
doar la plata ratelor lunare în majoritatea
cazurilor.
Clienților nu li s-a oferit niciun benficiu de către
bancă după semnarea contractului, cu toate că
aceștia și-ar fi dorit să primească un
feedback pozitiv - un telefon/ felicitare
de sărbători pentru a li se mulțumi pentru
că sunt clienți bun-platnici
Faptul că au făcut un sacrificiu financiar foarte
mare, care nu este răsplătit, îi face pe
clienți să se simtă ignorați și neglijați.
Există percepția că banca ”i-a folosit”, s-a arătat
un partener apropiat pănâ la semnarea
creditului după care a devenit puternică, lăsând
clienții fără un cuvânt de spus.

Statutul de client
Procesul de contractare

Criterii de decizie

Informarea

Nevoia

Uitându-mă în urmă...
În majoritatea cazurilor, deținătorii de credite (în special imobiliare) și-ar revizui
decizia, deoarece nu au putut anticipa anumite dificultăți cu care aveau să se confrunte.
La început au acționat îndrumați de dorința de a-și împlini un vis, însă, pe parcurs, au
conștientizat cât de mare este responsabilitatea unui credit – datorii pe termen lung,
îngrădirea de la alte bucurii etc.

Aș face la fel

Clienții care au fost
mulțumiți de modul în care
au evoluat lucrurile înainte și
după contractare, de faptul că
nu au întâmpinat dificultăți și
toate condițiile contractuale
au fost respectate ar repeta
aceeași experiență – ar
alege încă o dată același
produs de creditare la
aceeași bancă

”(...) nu aș alege altă bancă
sau alt produs bancar.”
(Deținător credit imobiliar)

Aș schimba ceva

În anumie cazuri,
experiența cu banca s-a
dovedit a fi dezamăgitoare
(condiții aflate ulterior,
comisioane ascunse) și, din
acest motiv, clienții ar
apela la alte alternative –
dezvoltatori imobiliari

”Aș apela la un dezvoltator, nu
la bancă. În prezent poți face
credit direct la dezvoltator. Și
scapi în 5 ani și nici nu plătești
de 3 ori suma împrumutată.”
(Deținător credit imobiliar)

Nu aș mai face asta

Clienții care s-au
confruntat cu probleme
reale (dobâni fluctuante,
schimbarea dramatică a
cursului valutar) nu ar mai
repeta experiența unui
credit imobiliar/ ipotecar

”Nu aș mai lua credit. Dacă
nu am fi avut acest credit, eu
și soțul meu am fi aplicat
pentru un loc de muncă în
afară. (...) Am fi stat cu
chirie.” (Deținător credit
imobiliar)

I-aș sfătui pe potențialii clienți să...
...ia credit direct de la
dezvoltator

Având experiența unui credit
imobiliar sau de nevoi personale,
respondenții ar sfătui
potențialii clienți să:
• fie mai prudenți și
...aleagă un consultant de nădejde
conștienți de decizia
”...să apeleze la un broker de credite
contractării unui credit
care îi poate oferi mai multe detalii
• se informeze asiduu despre
despre produsele bancare existente și
absolut toate condițiile și
îi poate ajuta cu documentele
clauzele contractuale
necesare.”
• fie conștienți de efectele pe
...ia credite pe perioade scurte
termen lung ale unui credit
”...să facă credit pe perioade scurte
• caute toate alternativele/
de timp doar dacă au neapărată
ofertele posibile, să nu se
nevoie (...) Să fie foarte atenți la ce
oprească la prima
dobânzi se percep și la suma finală
pe care trebuie să o înapoieze.”
• își facă un scenariu
..să știe cursul monedei în care este creditul
predictibil referitor la rata,
fluctuația monedei în care este
”...să se informeze mult înainte(...) I-aș spune
să fie atent cu rata, pentru a nu avea surprize
creditul etc.
”... să nu ia credit de la o bancă.
Pentru o casă, să apeleze direct la
dezvoltatorii imobiliari. În acest fel,
casa este achitată în 5 ani (nu 25),
iar dobânzile nu există.”

cu fluctuațiile euro.”

Denisa Iacoboaea, Qualitative Researcher Executive

