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Credit Limit 

Optimization

Analytická cesta ke změně 



Trh

Velikost trhu

Bariery využití potenciálu

• Zákazník neví o službě 

• Služba není v dané lokalitě 

dostupná

• Zákazník nemá dostatek 

znalostí jak službu využít

• Služba je příliš drahá 

Bariery využití potenciálu

• Neznalost potřeb zákazníka

• Neznalost očekávání 

zákazníka

• Neschopnost komunikovat 

produkt a jeho výhody

Ochota a schopnost koupit Schopnost prodat



Customer Offer Optimization

CLO

COO

Velikost 
peněženky

Identifikace 
typu potřeby

Kolik a za 
kolik

Jak 
komunikovat

Obsah 
komunikacePI

SME

Banky

Pojišťovny

Telko



CLO koncept

Odhad měsíčních příjmů

Probability of default

Propensity to buy

Využití produktu

Předschválení klientů

Výběr produktového mixu

Řízení budoucího portfolia

Využití dat Statistické modely
Rozhodování založené na 

optimalizaci

Zákaznická statická data

Produktová data

Behaviorální data

Cenová citlivost

Odhad kapacity splácet

Product impact

Finanční data

Early warning kontrola

Krok 1 Krok 2 Krok 3



Data Využití dat Statistické modely
Rozhodování založené na 

optimalizaci

Transakční data

Behavioralní data

Produktová data

Zákaznická statická 
data

Finanční data

Data z internetu

Skupinová data

Koupená data

Data?
Krok 1

 Existující data nejsou dostatečně vytěžena

 Maximalizace využití stávajících zdrojů dat

Krok 2

 Připravit se na využití nových zdrojů dat (PSD2)

Krok 3

 Využít k poznávání potřeb klienta rozšířené datové 

zdroje (Internet)



Analytika

Cílem analytiky není jen:

 Popsat to co se stalo

 Spočítat jaké budou dopady

Cílem analytiky je především:

 Vědět kolik klient má peněz

 Zjistit co bych mu měl 

prodat

 Spočítat jaký bude nový 

business

Využití dat Statistické modely
Rozhodování založené na 

optimalizaci

 Modely měsíčních příjmů klienta (retail)

 Modely disponibilní kapacity splácet (retail, SME)

 Modely finanční rezervy (SME)

 Modely ochoty klientů se zadlužovat (retail, SME)

 Modely potřeb klienta (retail, SME) 

(Propenzity to Buy modely)

 Modely velikost potřebného financování (retail, SME) 

(Utilizační modely)

 Modely síly potřeby  financování(SME)

 Modely cenové citlivosti (retail, SME) 

Jan Vlach, Tatrabanka: “CLO byl první projekt, který ukázal, že použití analytiky může bance přinést nové obchody.”



Optimalizace Využití dat Statistické modely
Rozhodování založené na 

optimalizaci

Otázky k zodpovězení (příklady):

? Jak předschválit víc klientů 

? Jak to udělat aniž by narostlo kreditní riziko a zároveň

? Jak mi nový prodej ovlivní strukturu Risk based pricing modelu a zároveň

? Jak nepřekročit kapacitu splácet jednotlivých klientů a zároveň

? Jak nepřekročit rizikovost produktových portfolií a zároveň

? Co nabídnout klientům, abych si zvýšil šanci na úspěch, jaký produkt, částku, cenu a zároveň

? Co bych měl prodat klientům, abych dosáhl co nejvyššího zisku a zároveň

? Co prodat dnes, abych se nepřipravil o kapacitu splácet na větší obchod v budoucnu a zároveň

? Jaký je obchodní potenciál mých klientů a zároveň...

}
}

Cíl

Omezení

Proměnné

Lineární optimalizace … hledám maximum cíle lineární funkce proměnných při dodržení omezujících podmínek 



Výsledek? Dvojciferný růst prodejů

Vytěžení potenciálů 
existující báze klientů

Zvětšení obchodně 
využitelného potenciálu

Zlepšení znalosti zákazníků
Zvýšení úspěšnosti 
prodejních aktivit

Zlepšení kvality 
rozhodování

Zvýšení objemu prodejů, 
aniž by se zvýšila rizika

Zjednodušení nabídky a 
procesů

Efektivní a úspěšné 
prodejní procesy

Unikátní, na analytických metodách 
založený přístup k odhadu příjmů

Využití analytických postupů pro 
detailní popis potřeb klienta

Multikriteriální rozhodování 
založené na Lineární optimalizaci

Přiblížení nabídky a procesu 
potřebám a očekávání klientů



Reference

+ 2 další dokončené implementace v rámci CEE
+ 2 aktuálně běžící implementace v rámci CEE

Chorvatsko

Vyvinuto a dodáváno společně se 



HRANICE MOŽNÉHO SI STANOVUJEME SAMI 


