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تعدادی از شعب بانک  KBCبلژیک به دلیل استفاده مستمر و فزاینده مشتریان از کاناا ااای باناادا ی
دیجیتا  ،د شرف تعطیلی قرا داشته و متعاقبا کا کنان آن از کا منفک خوااند شد .جالب توجه آناه د ساه
مااه او سا  2019میالدی 57 ،د صاد از کال مشاتریان ایان باناک منحصارا از خادما

آنالیان باناادا ی

الاترونیک و صرفا از طریق گوشی اای اوشمند خود استفاده کرده اند؛ این د حالی است که تعداد زیادی از
مشتریان امچنان مایل به برقرا ی ا تباط و تماس فردی با شعب استند .لذا ،این بانک سعی دا د تا د

اساتای

جلب ضایت تمامی مشتریان خود شیوه ای تد یجی د پیش گیرد .بر اساس برنامه یزی اای انجاا شاده د
پایان سا جا ی میالدی ،تعداد  65شعبه کوچک د ایاال
صو

شمالی بلژیک بادون حواو نیاروی انساانی و باه

کامال اوشمند با استقرا انواع دستگاه اای پیشرفته بانادا ی الاترونیک به ا ائه خدما

متنوع بانای به

مشتریان خوااند پرداخت؛ د این خصوص  51شعبه اوشمند مازاد کنونی د ساایر نقااط ایان کشاو تعطیال
خوااند شد .د نهایت د پایان سا  2019میالدی د ایاال
انسانی و تعداد  190شعبه به صو

شمالی بلژیک ،تعداد  350شعبه با حواو نیاروی

صد د صد اوشمند ادا ه خوااند شد.

بنا بر آما اای منتشره توسط بانک  ،KBCد حا حاضر تعداد تراکنش اایی که مشتریان بانک از طریاق
دستگاه اای  POSانجا داده اند نسبت به سا  2014میالدی به میزان  40د صد کااش داشاته و امچناین د
این دو ه زمانی ،تعداد عملیا

برداشت وجوه از  ATMنیز با افت  16د صدی مواجه بوده است .جالب توجه

آناه علیرغم کااش میزان مراجعا
خدما

مشتریان بانک به شعب د شهراایی که ساکن اناد و بای نیاازی نسابی باه

قابل ا ائه د شعب ،این مشتریان د انگا سفر انتظا ا

شهراا د خصوص خدما

باالتری از شعب امان باناک مساتقر د ساایر

ا ائه شده دا ند.
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