Skúsenosťou k úspechu

Téma projektu
Ekologická banka

Zadanie projektu
Ochrana životného prostredia, a s tým spojená trvalá udržateľnosť, je dnes veľmi
aktuálnou výzvou v rôznych oblastiach našej spoločnosti. Tento ekologický trend si vo
zvýšenej miere uvedomujú aj bankové inštitúcie. Podporujú zelené projekty a iniciatívy,
vysádzajú stromy, minimalizujú tlačenú reklamu, avizujú zelené financovanie a investovanie
alebo zavádzajú eko princípy do bankových produktov.
Spomínaný rastúci trend potvrdzuje aj nedávny prieskum spoločnosti The Ascent, v ktorom
až tri štvrtiny klientov bánk uviedlo, že téma udržateľnosti je pre nich aj v bankovníctve
dôležitá. Ak si má klient vybrať produkt, akým je napríklad bežný účet – a je funkciami,
službami a cenou na rovnakej úrovni, vyberie si ho v tej banke, ktorá sa profiluje ako
ekologická.

Výzva
Zakladanie produktov a vybavovanie služieb tradičnou formou generuje tony zmlúv
potlačeného papiera. A to len preto, aby ich na záver mohol klient podpísať. Ak však chceme
dostať udržateľnosť do celej spoločnosti, je potrebné do produktov a služieb, ktoré využíva
väčšina klientov, zavádzať eko princípy. Preto banky a fintechové spoločnosti prichádzajú s
rôznymi inováciami (napr. bezpapierové bankovníctvo, digitalizácia procesov a služieb, a
pod.).

Zadanie
Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako môže banka konkrétne prispieť k ekologizácii
svojich bankových produktov, služieb alebo procesov tak, aby boli trvalo udržateľné
a ohľaduplné k životnému prostrediu.
•
•
•

Podrobne popíšte, ako zakomponovať ekológiu a udržateľnosť do našich bánk.
Zamerajte sa na jeden kokrétny príklad (bankový produkt, služba, procesy).
Pre koho bude určený, na čo bude určený, ako bude fungovať, ako vďaka nemu
získame pozitívny vplyv na ekológiu?

Môžete sa zamerať aj na akýkoľvek už existujúci bankový produkt alebo službu, ktoré môžu
slúžiť ako východisko pre vašu prácu. Vyžaduje sa však, aby boli doplnené o ekologický
princíp. Nesmie tak ísť o 100% opis už existujúceho bankového produktu, služby či procesu.
Vyhnite sa štandardným ekologickým postupom, ako je už celkom bežné recyklovanie papiera,
montovanie úsporných žiaroviek či šetrenie vodou.
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Inšpiratívne zdroje

https://www.financnahitparada.sk/rady/velky-prieskum-bank-a-ekologicka-banka-roka
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/213085/Banky-pracuju-na-pretaveni-udrzatelnosti-aekologie-do-produktov
https://www.sbaonline.sk/novinka/pri-udrzatelnom-rozvoji-maju-banky-nezastupitelnu-ulohuk-jeho-podpore-sa-zaviazali-v-spolocnom-memorande/
https://www.minzp.sk/files/sprievodca-neformalnou-environmentalnou-vychovouslovensku.pdf
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