
Banca online like

Cobrammenos pelos serviçosfacilitamacompreensãodos produtos que comercializam
são claros em relação aos pre
çários atendem bem o cliente

e têmsites fáceis de usar É por estas razões que
os clientes bancários se dizem mais satisfeitos

comas instituições queoperam essencialmen
te através doonline Noextremo oposto está a
banca tradicional é cara pouco transparente
e não prima pelo atendimento ao consumidor
A conclusão não constitui propriamente uma
surpresa Isto mesmovoltámos a extrair do in
quérito online anual sobrebancos e produtos
bancários que realizámosjunto dos nossos as
sociados entredezembrode 2017 ejaneiro des
te ano Os 11861 questionários válidos que re
cebemospõem um nome no cume do ranking
ActivoBank É o que satisfazmais em termos
globais levando as medalhas da transparência
dos custos e das comissões do atendimento ao
cliente e do homebanking Do outro lado a fa
zerviraropolegarparabaixo estão o Deutsche
Bank aCofidis e o BBVA

Mas oActivoBanké oqueaparecetambém
repetidamente notopodaspreferências porpro
duto Nas contas à ordem por exemplo lidera
com assinalável distância ver ao lado Um co

mandoque se deve sobretudo à sua política de
baixos custos Olhando aofim databela note
secomo as instituições compior apreciação em
relação às contas à ordem todas da banca tra
dicional apresentam índices de satisfação ver
dadeiramente sofríveis Muitoporculpa dizem
os seus clientes dos encargos que estes bancos
põem aos ombros de quem a eles recorre Den
trodasatisfaçãocomas contasàordem seolhar
mosapenas paraavariável dos custos percebe
mosqueos clientes doDeutscheBankestão três
vezesmenos satisfeitos do queos doActivoBank

Menos burocracia no online

Osnossos inquiridos tambémpreferem abanca
online nocaso das contas poupança depósitos
aprazo do créditoàhabitação edo créditopes
soal No geral premiaram a facilidade com que
tratamdosprocessos a informaçãoprestada as
condições financeiras propostas e claro os cus
tos Ao contrário castigaramoexcesso deburo
craciaedeformalidadesdabanca tradicional os
juros praticados e a obrigação de contratar ou
tros produtos para obter benefícios no crédito

Insatisfação cresce a cada ano
Questionadossobrese tiveramalgumproblema
como banco nos últimos 12meses 37 dos in

quiridosresponderamquesim Umnúmeroque
subiu seispontos percentuais face ao anopassa
do Daqueles doisemcadadez relataramterem
lhes sido cobrados encargos defornia incorreta
E11 apontaram dificuldades em contactaral
guém dobanco para respondera uma questão

Apertando o zoom a cada um dos produ
tos bancários verifica se que namaior parte
dos casos a insatisfação dos clientes cresceu
desde o ano passado Há evoluções mais ex
pressivas doqueoutras Este ano onúmerode
inquiridos que confessaram terem tido pelo
menos um problema na conta à ordem atin
giu os 29 alguns pontos acima dos 24 re
gistados no último estudo A principal irrita
ção destesclientes teremdeparado commais
custos do que o esperado também subiu de
forma algo notória de 18 para 24por cento

Não ajudahaver ainda45 dos inquiridos
a afirmarquenão receberam no início do ano
daparte do banco um documento obrigató
rio comtodos os custos e comissõespagosno
ano anterior

Crédito à habitação
vendas cruzadas irritam
Já era elevado o número no anopassado con
tinua elevado este ano Quatro emcadadez in
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quiridos afirmaram terem tidoproblemas com
ocréditoparacomprarcasa nos últimos 12me
ses Principal contrariedade avenda cruzada
isto é a obrigação de contratar outros produ
tos do banco para conseguir condições mais
vantajosas no crédito

Na satisfação o Abanca ganha o pódio e
com uma apreciação elevada Já a Caixa Ge
ral de Depósitos o Santander Torta e o Mon
tepio apresentam índices de satisfaçãodepou
co mais de 5 numa escala até 10

OAbancaétambém o quemais satisfaz ao
nível dos procedimentos para obter o crédito
e o Bankinter o quemais agradaem termosdas
condições financeiras oferecidas taxadejuro
por exemplo

Depósitos a prazo só isto
Insatisfação crescente também com as contas
poupança ou depósitos aprazo Os problemas
aumentaram 27 dos inquiridos relataram te
rem tido umacomplicação com obanconos úl
timos 12mesesrelacionadacomesteproduto um
valor acima dos 24 assinalados no ano passa
do Aquestão do retomo financeiro destacou se
emparticular Dois emcadadez disseramter re
cebidomenos do que estavam àespera Um nú
meroquetambémsubiuface aoestudoanterior

OActivoBanklideraasatisfàção Os itensque
mais agradam aos consumidores são a abertura
deconta afacilidadede utilização atravésdoon
linee a ausência deentraves àmovimentação do
dinheiro Nestes três pontos os bancos mais cas
tigados são o DeutscheBank e o BBVA

Comprar carro através da marca
Nocréditoautomóvel as preferências dos inqui
ridosvãopara as instituições financeiras ligadas
a marcas OBMWBank lidera logo seguido da
Mercedes Benz Finantial Services e do Novo

Banco No fundo databela aCaixaGeral deDe
pósitos exibe o índice de apreciaçãomais baixo

Além da satisfação global os consumido
res avaliarama facilidade em obter o financia

mento transparência no processo burocra
cia etc e as condições financeiras do emprés
timo comoataxadejuro OBMWBank lide
ra noprimeiro caso aMercedes Benz Finan
cial Services o Novo Banco e oVolkswagen
Bank foram osmais apreciados no segundo

A registar em relação ao estudo anterior
mais consumidores relataram terem tidopro
blemas com o crédito automóvel no último

ano e destes um em cada dez confrontou se
com custos extra ou encargos com que não
contavam
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