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بانک  HSBCاعالم کرد ،طی  5سال گذشته به خاطر بهره گیری مشتریان از ابزارهای بانکداری دیجیتال،
تعداد مشتریانی که از خدمات بانکی در محل شعب این بانک استفاده کرده اند به یک سووم کواهی یافتوه ز از
این رز به دلیل شتاب در رزند نززلی میزان مراجعات مشوتریان بوه شوعب ،در ودد تع ی وی  27شوعبه خوود در
انگ ستان تا پایان سال جاری میالدی است .انحالل این تعداد شعب سبب می شود تا عالزه بر کواهی  50شولل،
تعداد کل شعب بانک  HSBCدر بریتانیا نیز به  594شعبه تعدیل یابد زلیکن با ایون تعوداد شوعب ،هاننوان بوه
عنوان بزرگترین شبکه شعب بانکی در این کشور به شاار خواهد آمد .جالب توجه آنکه در حال حاضر بویی از
 90در د ارتباط بانکی مشتریان با  HSBCاز طریق مرکز تااس ،اینترنت ز موبایل انجام گرفته ز البته رسانه هوا
ز شبکه های اجتااعی نیز طی دز سال اخیر نقی بسیار پررنگی در تقویت ارتباط مشتری ز بانک ایفا ناوده اند.
شایان ذکر است ع یرغم انحالل این تعداد شعب ،بانک در دد است تا شعب موجود خوود را بورای نسول
آینده بانکداری مهیا نااید ز بر این اساس در نظر دارد مب غ  34می یون پوند بورای بهسوازی ز تجهیوز  49شوعبه
ناونه به جدیدترین فنازری های نوین بانکی رف نااید .در گزارش قبل 2موضوع بهسازی به نحو دیگری ارائه
شد ،به گونه ای که گرزه بانکداری  HSBCبر اساس تعهد خود به بهبوود مسوتار در شواخا هوای عا کوردی
کسب ز کار ز به دنبال افت یک سومی در سود بانک در پایان سال  2019میالدی ،اقودام بوه کواهی  35هوزار
شلل ز بهسازی ساختار سازمانی ،عنازین شل ی ز نقی های نوین کارکنوان متناسوب بوا تلییورات ز رشود شوتابان
فنازری های نوین خواهد ناود.
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