
„Víta Vás 

George! 

Vaše nové 

šikovné 

bankovanie“ 



 

 

• Ako banka chceme našim klientom poskytnúť stále vyšší komfort pri 
bankovaní a sme otvorení prijímať výzvy konkurencie na zlepšovanie.  

 
• Myslíme si, že pre našich klientov je stále dôležitejšie získavať nové 

služby a možnosti v oblasti bankovania.  
 
• Práve v  inšpirácii s Fintechmi a technologickými spoločnosťami je veľká 

dynamika a príležitosť.  

 
 

George ako digitálna platforma umožňuje ľahký prístup k Vášmu 
účtu na PC aj v mobile. 



Ako to celé 

prebehlo? 



Čo sme vedeli na začiatku...  

...musíme zmigrovat  
cca 800.000 klientov  
do 1 roka                               

...George nebude 
len „IB“, ale bude 
obsahovať predajné 
procesy (úvery, 
poistky, sporenia)  

...bude to obrovská  
obchodná príležitosť 

...musíme získať a 
„nakúpiť“  všetkých  
zamestnancov  SLSP 



Plánovaný harmonogram  



 

1. Zamestnanci a F&F 

(Q4 2017)   
 

• Negatívne hodnotenie  
• Neochota spolupracovať 
• Ovplyvňovanie klientov 
• Technické problémy 
• Obmedzené funkcionality 
 



 

2. Prví klienti 

(Q1 2018) 
 

• Znova - technické problémy 
• Nový design Georgea - veľká zmena 

pre migrovaných klientov   
• Chýbajúce funkcionality  

• Noví  klienti – nadšení:-) 
 



 

3. Pokračovanie 

(celý rok 2018)  

3.fáza 
• Migrovanie 2x 120 tis. klientov 
• IT problémy – opäť a znova 
• CC – kolaps SLA 
• Chybný vizuál web Georgea  
      ( „ nemáš IB –máš George= over si trx“)   

• Ale SLA trpelo aj inak: migrácia 
poisťovne SLSP na KOOP, NBS,  
výpadky VISA.... 

• Super výkon tímu CC 



 

4.  Konečne úspech  

• Zvýšená spokojnosť migrovaných 
• 200% nárast G app klientov  
• Ale výpadok predajov v George, 

pretože klienti využívajú viacej 
George app   

• Doplnenie nových funkcionalít 
• G App = AVG 16 prihl./M 

 
• CC opäť žije :-) 



 

5. Nový začiatok 

5 5. 
fáza 

• 720.000 uživateľov 
Georgea k 1.2.2019  

• 200% nárast využívania 
GeorgeaApp 

• Skvelé hodnotenie 
 

• ...a všetci žijeme s 
Georgeom 
 



Čo sme sa 

dozvedeli?  



Čo nás potrápilo ...  

Negativizmus klientov 

Nepredvídateľné 
problémy s IT 
podporou 

Konzervatívnosť 
zamestnancov 

Nárazové vlny 
volajúcich klientov  
na Call centre  - 
vplyv na SLA 



....reakcie 

klientov :-) 



Reakcie našich klientov na Georgea  

„To čo je, aký George?... Veď sme na Slovensku, malo 
by sa to volať po slovensky - Juraj“ 

Vas George vyzera to ako cuky-luky a rad by som sa 
vratil k povodnemu IB... 

dakujem pekne, presne takto si predstavujem 

fungovanie institucii v europskej unii ... 

To vyzera ako nepodareny pokus stredoskolaka z odboru IT 

zviditelnit sa pred spoluziackou a spravit si ocko u triednej... 

George je super, konecne ste urobili krok  vpred  tak zostanem v SLSP 

vyjadrenie klienta na George : „  je taky 

tajomny, ze ani ucty tam nevidis :-) 



Reakcie klientov  

„Dobrý deň, píšem Vám ohľadom takej trocha nezvyčajnej veci. Ide o to, že dnes v škole nám profesorka 

na Dejepise rozprávala o vašej aplikácii George v spojení s druhou svetovou vojnou, ktorú momentálne 

rozoberáme. Spomenula známe maďarského filantropa Georga Sorosa a s ním konkrétne aj vašu 

aplikáciu.  

 

Už v prvom momente ako to povedala, som vedel, že čosi nie je v poriadku a bude sa snažiť rozšíriť 

mne a ostatným hoax, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou nie je pravdivý. Povedala nám, že vy 

SLSP cez aplikáciu George posielate nevedomky od užívateľov peniaze (konkrétne 10€ za mesiac) 

priamo Georgemu Sorosovi na účet.  

 

Viem, znie to vtipne, ja som sa teda na tom z chuti zasmial. No pri pohľade na ostatných a na ich výrazy 

som si povedal, že to musím dať nejako do poriadku ale neverili my.  

 

Prosím Vás, mohol by som dostať nejaké oficiálne stanovisko od Vás, že ako to s týmto je? Rád by som 

poukázal na to, že profesorka nemala pravdu.“ 
 

 
  



Reakcie klientov  

„Paradicka, tak si to zhrnme- Chorche stal urcite vela peniazkov a 
firmicka, urcite pribuzna vedeniu, ktora dostala zakazecku to musi rychlo 
predat a naplnit kvoty uzivatelov ;) 

ani by som sa nedivil ak by si ty, Daska, bola pokusnym kralikom a 

niekolko mesiacov nutene (ale kdeze, co to pisem...) pouzivala Chorcheho 
pre odskusanie.  
 
Aaach, tie vyhody korporatnych zamestnani, okrem chripky v open ofise 
to ma aj ine vyhodicky... 
 
Dakujem velmi pekne za radu: "urob si sam znovu, my sme to domrvili za 
teba, sprav si s tym co chces, aj tak nam je to jedno..." 



Ďakujem 

Slávek Mynář 


