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REFERENCJE

W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” z siedziba
w Świeciu, pragnę zarekomendować Elektroniczną Giełdę Kapitału.
Elektroniczna Giełda Kapitału to platforma internetowa, poprzez którą banki
składają klientom oferty z indywidualnymi warunkami współpracy w zakresie lokat
bankowych, a także poprzez który klienci występują do banków z wnioskiem o
założenie rachunków do obsługi tych lokat. Rachunki te są rachunkami technicznymi,
indywidualnymi, zabezpieczone „hasłami dostępu” i bezpłatne, a banki podlegają
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Zasady przyjęte na Elektronicznej Giełdzie Kapitału dotyczące współpracy
inwestorów z bankami w pełni równoważą prawa i obowiązki stron, czyniąc to
narzędzie jak najbardziej korzystnym dla wszystkich interesariuszy. Z perspektywy
podmiotów sektora bankowego produkt ten stanowi doskonały i niezwykle tani kanał
komunikacji z klientami, natomiast dla klientów sektora bankowego zwiększa
konkurencyjność i przejrzystość ofert.
Ten

innowacyjny

produkt

z

perspektywy

banków

jest

narzędziem

umożliwiającym bez kosztowe nawiązanie współpracy z zamożnymi klientami.
Ponadto może być on także wykorzystany jako element zarządzania płynnością
finansową oraz wspomóc kontrolę i utrzymanie progów płynnościowych. Metody
licytacji wykorzystane w systemie pomagają zoptymalizować koszty pozyskiwania
funduszy z depozytów indywidualnie negocjowanych poprzez pozyskanie tych
środków po możliwie najniższych cenach, z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji.

Jednocześnie wykorzystanie specjalistycznego narzędzia komunikującego się
w oparciu o Internet umożliwia otwarcie dla sektora bankowego nowej grupy
klientów, którzy często z powodu lokalizacji mieli ograniczony dostęp do oferty wielu
banków.
Po zapoznaniu się z ofertą Elektronicznej Giełdy Kapitału pragnę wyrazić jak
najbardziej pozytywną opinię na temat tego innowacyjnego na polskim rynku
produktu, który nie tylko wpisuje się w kierunek rozwoju polskiego sektora
bankowego, lecz także stanowi doskonały przykład możliwości efektywnego
wykorzystania narzędzi IT w codziennym życiu gospodarczym.
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