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KONCEPCJA „RISK BASED PRICING”  
W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ  

Marcin Stolarski, Bank Millennium S.A. 

Risk Based Pricing - wprowadzenie 

Instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, od zawsze poszukują 

algorytmów optymalizujących relację zysk vs ryzyko. Od połowy lat 90. XX w. w ramach 

credit-scoringu, który umożliwia trafniejsze, spójne i obiektywne podejmowanie decyzji 

kredytowych, pozwalającego znacznie obniżyć koszty operacyjne i ukierunkowanego na 

ograniczanie ryzyka, powoli zaczęły zdobywać popularność podejścia koncentrujące się na 

optymalizacji relacji zyskowności względem ryzyka. Przykładem takiego podejścia jest 

scoring zysku (profit scoring), z którym to bezpośrednio związana jest koncepcja Risk 

Based Pricing (RBP). Najwcześniej koncepcja ta została wykorzystana w sektorze 

ubezpieczeń, gdzie wysokość składki opłacanej z tytułu ubezpieczenia bazuje na ocenie 

ryzyka związanego zarówno z przedmiotem, jak i podmiotem ubezpieczenia, np. w przy-

padku ubezpieczeń komunikacyjnych – zależy zarówno od specyfiki pojazdu, jak i cech 

użytkującego ten pojazd.  

Risk Based Pricing - koncepcja 

Dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego RBP można zdefiniować jako określenie indywi-

dualnej stopy procentowej i warunków kredytu, biorąc pod uwagę ryzyko oraz koszty 

związane z danym kredytobiorcą. Sam termin można przetłumaczyć jako „cena oparta na 

ryzyku” lub „cena skorygowana o ryzyko”. Warto wspomnieć, iż w literaturze przedmiotu 

można spotkać się także z określeniem Risk Adjusted Pricing, które jednak jest używane 

głównie w połączeniu z miarami efektywności zwrotu z kapitału (RAROC, RORAC, 

RARORAC). 

Do niedawna, przed upowszechnieniem się metod scoringowych w bankowości, podejście 

cenowe opierało się na zasadzie, że każdemu kredytobiorcy oferowany jest dany produkt 

kredytowy po tej samej (stałej) cenie, najczęściej ustalonej na podstawie średniej wartości 

ryzyka portfela. Wykorzystując modele scoringowe, w łatwy sposób można wyodrębnić 

grupy (pule) klientów charakteryzujących się zróżnicowanym poziomem ryzyka 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2013 

 

26 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

kredytobiorcy oraz transakcji, a zatem pojawia się od razu pytanie - dlaczego w ślad za tym 

nie zmodyfikować podejścia do ceny kredytu?  

Każdą transakcję kredytową można przedstawić w ujęciu rachunku wyników. W skład 

kosztów wchodzą takie elementy jak: koszt finansowania (cost of funding), koszty opera-

cyjne (operating costs), oczekiwana strata (expected loss) oraz koszt kapitału (cost of 

capital). Po stronie przychodów można wyróżnić takie składniki jak: wynikające z umowy 

odsetki od kredytu oraz pozostałe przychody (np. prowizje). O ile w klasycznym podejściu 

cenowym uwzględnia się czynnik ryzyka związany z oczekiwaną stratą na portfelu, to 

pomija się koszt kapitału, który w ocenie praktyków rynkowych może nawet dochodzić do 

20% całkowitej kwoty kosztów. Biorąc pod uwagę fakt, iż im bardziej ryzykowna jest 

transakcja kredytowa (pod katem rosnącego prawdopodobieństwa niewykonania zobowią-

zania [Probability of Default – PD] oraz zwiększającej się straty z tytułu niewykonania 

zobowiązania – [Loss Given Default – LGD], tym wyższe koszty ryzyka i koszty kapitału 

są z nią związane, a co za tym idzie również koszty całkowite. Sytuację tę przedstawia 

poniższy rysunek. 

 

Rys. 1. Cena klasyczna a koszty całkowite uwzględniające koszty ryzyka. 

Na podstawie powyższego przykładu widać, iż w przypadku podejścia klasycznego cena 

pokrywa koszty całkowite jedynie w przypadku transakcji kredytowych udzielanych mniej- 

i średnio ryzykownym kredytobiorcom (klasy ratingowe A1-B3), zaś w przypadku bardzo 

ryzykownych kredytobiorców (klasy ratingowe C1-D) cena nie zapewnia pokrycia pono-

szonych kosztów. Z punktu widzenia zyskowności kredytobiorcy należący do klas ratingo-

wych A1-B3 wypracowują zysk, zaś ci mający klasy ratingowe C1-D generują stratę. Co 

więcej – „lepsi” (mniej ryzykowni) klienci są nadmiernie obciążani warunkami cenowymi, 

„dotując” udzielanie transakcji kredytowych bardziej ryzykownym klientom. W rezultacie 
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całość portfela może generować zysk, ale jego wartość jest znacznie zaniżana przez pod-

portfel kredytów udzielonych najbardziej ryzykownym klientom. Subiektywnie można 

powiedzieć, iż pozyskiwanie nowych klientów przy pomocy takiego podejścia oznaczać 

będzie zły wzrost portfela kredytowego, czego przeciwieństwem jest dobry wzrost, czyli 

optymalny. Najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie punktu odcięcia i tym 

samym ograniczanie udzielania transakcji kredytowych jedynie do kredytobiorców mają-

cych klasy ratingowe A1-B3. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w przypadku 

niektórych produktów kredytobiorcy charakteryzujący się wysokim ryzykiem mają 

znaczny, a czasem nawet przeważający udział w danym portfelu kredytowym. Kolejną 

kwestią są występujące zależności pomiędzy zyskiem a ryzykiem z punktu widzenia 

zachowania klientów. Kredytobiorcy mniej ryzykowni charakteryzują się mniejszym 

zapotrzebowaniem na kredyt i często spłacają go wcześniej niż przewiduje harmonogram, 

są dość wrażliwi na cenę, są penetrowani przez konkurencję i często wykorzystują promo-

cyjne warunki, a następnie odchodzą do konkurencji. Z kolei klienci charakteryzujący się 

zwiększonym ryzykiem mają znacznie większy „apetyt kredytowy” i pożyczają długoter-

minowo, charakteryzują się mniejszą wrażliwością na cenę, są bardziej lojalni i mogą 

generować pozostałe przychody w formie karnych opłat czy dodatkowego ubezpieczenia 

zaciąganych kredytów.  

Risk Based Pricing – budowa modelu 

Omówiona wcześniej sytuacja niedopasowania ceny kredytu do faktycznie ponoszonych 

kosztów z tytułu ryzyka jest głównym, ale nie jedynym powodem wykorzystywania kon-

cepcji Risk Based Pricing. Do głównych celów stosowania RBP można zaliczyć: 

 optymalizację w zakresie:  

 wolumenu zaciąganych kredytów,  

 stopy akceptacji kredytów,  

 struktury portfela (np. zwiększenie udziału w portfelu kredytowym klientów 

charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka),  

 zyskowności na klientach charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka. 

 utrzymanie klientów charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka. 

Implementacja koncepcji RBP wymaga precyzyjnie określonych celów, a następnie, na tej 

podstawie, przedstawienia jednej lub całego pakietu strategii ich realizacji. W ramach 

strategii można wymienić:  

 zwiększanie odsetka kredytobiorców charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka, 

którzy zdecydują się skorzystać z danego produktu kredytowego, 

 zwiększenie wolumenu kredytów zaciąganych przez kredytobiorców charakteryzu-

jących się niskim poziomem ryzyka, 

 zwiększenie wolumenu kredytów zaciąganych przez bardziej ryzykownych kredyto-

biorców, 
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 zwiększenie marży na kredytach udzielanych bardziej ryzykownym kredytobiorcom, 

 akceptacja dotychczas odrzucanych kredytobiorców, charakteryzujących się wysokim 

poziomem ryzyka, przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia kosztów (w tym kosztów 

ryzyka) z tym związanych. 

Kolejnym etapem jest budowa modelu wspierającego implementację strategii. W litera-

turze przedmiotu można spotkać się z 4 rodzajami modeli: 

 kosztowym,  

 konkurencyjnym,  

 relacyjnym, 

 mieszanym. 

Model kosztowy opiera się na zebraniu danych i analizach związanych z kosztami (finan-

sowania, operacyjnymi, oczekiwaną stratą i kapitału). Następnie określa się akceptowalną 

stopę zwrotu i na tej podstawie przygotowuje się ceny dla danego produktu kredytowego. 

Do zalet tego rodzaju modelu zalicza się zapewnienie zyskowności w przypadku każdego 

kredytobiorcy, ubiegającego się o dany kredyt, oparcie się na „twardych danych” wew-

nętrznych organizacji i analityczne podejście do rozwiązania problemu. Wadą jest brak 

uwzględnienia uwarunkowań rynkowych (jakie ceny stosuje konkurencyjna grupa rówieś-

nicza?), co może doprowadzić do tego, że otrzymane ceny mogą okazać się niekon-

kurencyjne. Kolejną kwestią może być dokładność i precyzyjność oszacowań kosztów 

operacyjnych - znaczne ich zaniżenie lub też zawyżenie w rezultacie może przełożyć się na 

zastosowanie odpowiednio niezyskownej czy też niekonkurencyjnej strategii cenowej. 

Model konkurencyjny opiera się na przeprowadzeniu i analizach wyników badań 

rynkowych dotyczących polityk cenowych stosowanych przez konkurentów. Model ten 

sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy konkurencja stosuje podejście RBP i dzięki 

wykorzystaniu tego modelu podejście to implementowane jest w danej organizacji. Zaletą 

tego podejścia jest ustalenie cen na konkurencyjnym poziomie, zaś wadą jest brak 

uwzględnienia realiów funkcjonowania danej organizacji, przez co stosowana strategia 

może okazać się niezyskowna. 

Model relacyjny wykorzystuje informacje dot. relacji Klient-Bank w celu oszacowania 

wartości obecnego lub też potencjalnego Klienta. W ramach tego podejścia uwzględnia się 

dotychczasową historię współpracy, aktualny wzorzec zachowania oraz prognozuje się 

przyszłe działania Klienta. Wśród praktyków rynkowych panuje przekonanie, iż jest to bar-

dziej intuicyjne niż analityczne podejście, jednak w dobie zdobywających coraz większą 

popularność koncepcji CLV (Customer Life-time Value – wartość Klienta w okresie jego 

„życia” w organizacji) przekonanie to coraz częściej okazuje się błędne. Do zalet tego 

podejścia zalicza się położenie nacisku na relacje z Klientem, możliwość zapobiegania 

odejściu Klienta, możliwość zwiększenia cross-sellingu lub up-sellingu. Wadami modelu 

relacyjnego są: wybiórcze podejście do zapewnienia zyskowności, ponieważ niektórzy 

Klienci decydują się na skorzystanie z danego produktu kredytowego dopiero po uzyskaniu 

znacznej obniżki marży. 
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Model mieszany uwzględnia w różnym stopniu każdą ze wspomnianych powyżej kon-

cepcji. Najczęściej budowany jest w oparciu o model kosztowy, który jest następnie 

„kalibrowany” przy wykorzystaniu podejścia konkurencyjnego oraz relacyjnego. Dzięki 

takiej postaci model mieszany korzysta ze wszystkich zalet omówionych wcześniej modeli, 

a także ogranicza wady związane z wykorzystywaniem tylko jednego podejścia. 

Risk Based Pricing – implementacja w Banku  

Sukces związany z implementacją koncepcji RBP zależy przede wszystkim od współpracy 

i dobrego przepływu informacji pomiędzy wieloma komórkami organizacji. Najczęściej we 

wdrożeniu RBP bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą jednostki odpowiedzialne za: 

system informacji zarządczej (MIS), zarządzanie ryzykiem, kreowanie polityki kredytowej, 

podejmowanie decyzji kredytowych dla danego produktu kredytowego/segmentu Klien-

tów, działania marketingowe, sprzedaż produktów kredytowych oraz za dochodzenie na-

leżności (restrukturyzacja i windykacja). Rolą osób odpowiedzialnych za przygotowanie 

informacji w ramach MIS jest dostarczenie danych związanych z kosztami oraz przy-

chodami generowanymi przez konkretne produkty kredytowe/segmenty kredytobiorców. 

Zadaniem pracowników obszaru zarządzania ryzykiem oraz osób odpowiedzialnych za 

kreowanie polityki kredytowej jest budowa i parametryzacja modelu cenowego. W przy-

padku pracowników marketingu implementacja RBP zmieni klasyczny sposób myślenia 

opierający się na przyroście wolumenowym i stopie akceptacji na podejście z punktu 

widzenia zyskowności. Mogą oni też mieć znaczny wpływ na końcową postać modelu 

RBP, wspierając budowę i parametryzację modelu pod kątem aspektu konkurencyjnego 

oraz relacyjnego. Niezwykle istotne jest przeprowadzenie szerokiego spektrum szkoleń 

oraz wsparcia merytorycznego dla pracowników zajmujących się sprzedażą produktów 

kredytowych. Będą oni musieli w sposób racjonalny odpowiadać na pytania czy skargi 

kredytobiorców odnośnie powodów zmniejszenia/zwiększenia oprocentowania, unikać 

podawania informacji mogących wprowadzić w błąd oraz radzić sobie z negatywnym 

rozgłosem. Powinni też mieć właściwie zdefiniowany system motywacyjny uwzględnia-

jący aspekty zyskowności. W przypadku osób podejmujących decyzje kredytowe imple-

mentacja koncepcji RBP przyniesie ze sobą konieczność zmiany nastawienia z ogranicza-

nia ryzyka na podejście z punktu widzenia straty i zysku dla organizacji. Jednym z kluczo-

wych aspektów jest pełne wsparcie procesu implementacji RBP przez pracowników zajmu-

jących się restrukturyzacją i windykacją należności. Warto tu wspomnieć o tym, że jeżeli 

w ramach strategii wdrożenia RBP planowane jest zwiększenie liczby kredytobiorców 

charakteryzujących się zwiększonym czy też wysokim poziomem ryzyka, to dział ściąga-

nia należności powinien dysponować zasobami, zapewniającymi terminowe podjęcie 

odpowiednich działań. Dodatkowo należałoby przeanalizować i ewentualnie przeformuło-

wać proces ściągania należności, w zależności od wysokości ceny kredytu. 

Jak słusznie zauważają praktycy rynkowi, odejście od koncepcji ceny stałej na rzecz 

modelu Risk Based Pricing zaleca się przeprowadzać w sposób ewolucyjny  a nie rewo-

lucyjny, cały czas kontrolując i monitorując rozwój oraz tendencje występujące w portfelu 
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kredytowym. Przykładowo, mając na celu przesunięcie punktu odcięcia, tak aby akcepto-

wać część dotychczas odrzucanych kredytobiorców przy jednoczesnym zapewnieniu po-

krycia kosztów (w tym kosztów ryzyka) z tym związanych i zapewnić zyskowność całego 

portfela, warto byłoby zrealizować wcześniej dwa następujące etapy:  

1. Optymalizacja marży dla kredytobiorców charakteryzujących się wysokim poziomem 

ryzyka. 

2. Optymalizacja marży dla kredytobiorców odznaczających się niskim poziomem 

ryzyka. 

Koncentracja na bezpośrednim osiągnięciu wspomnianego celu, bez przeprowadzenia wy-

mienionych działań, spowodowałaby, że optymalizacji poddany byłby jedynie wycinek 

portfela kredytowego, w dodatku nowy, o którym Bank miałby stosunkowo małą wiedzę. 

Działanie takie byłoby mniej efektywne z punktu widzenia zyskowności całego portfela 

kredytowego niż podjęcie sekwencyjne wszystkich trzech etapów działań.  

Risk Based Pricing – przykład modelu dla kredytów samochodowych 

W celu zobrazowania i lepszego zrozumienia omawianej koncepcji przedstawiono końco-

wą postać zbudowanego modelu Risk Based Pricing dla kredytu samochodowego w Banku 

X. Bank ten sformułował następujące cele implementacji koncepcji RBP: 

1. Optymalizacja zyskowności na klientach charakteryzujących się wysokim poziomem 

ryzyka. 

2. Zwiększenie udziału w portfelu kredytowym klientów charakteryzujących się niskim 

poziomem ryzyka. 

Dla potrzeb realizacji powyższych celów sformułowano następującą strategię:  

1. Zwiększanie marży na kredytach udzielanych bardziej ryzykownym klientom. 

2. Zmniejszenie marży na kredytach udzielanych klientom charakteryzującym się niskim 

poziomem ryzyka. 

Bank, który będzie używać modelu, stosuje podejście IRB dla portfela należności detalicz-

nych, w związku z czym używa oszacowań wewnętrznych dla parametrów: PD (10 nie-

defaultowych klas ratingowych kwantyfikujących ryzyko kredytobiorcy) oraz LGD (5 klas 

ratingowych kwantyfikujących ryzyko transakcji). Dla każdej komórki (zob. tabela 1) 

wyliczono cenę podstawową, uwzględniając koszt finansowania, wielkość oczekiwanej 

straty, koszt kapitału oraz oczekiwanej stopy zwrotu, czego wynikiem jest 50 pozycji 

cenowych. Z biznesowego punktu widzenia taka liczba cen rodziłaby problemy od strony 

komunikacji zarówno wewnątrzbankowej, jak i pomiędzy Bankiem a Klientami, stąd 

podobne wielkości cen postanowiono pogrupować (zaznaczono kolorami), tworząc tzw. 

strefy cenowe (zob. tabela 2). Ich liczba powinna zależeć od celów wprowadzenia strategii 

RBP, podejścia konkurentów w tym zakresie czy też zróżnicowania kredytobiorców wzglę-

dem ryzyka. Najczęściej występująca liczba stref to od 4 do 6. W ramach przygotowanego 

modelu oszacowano koszty operacyjne - jako kwotę przypadającą na daną aplikację. 
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W rezultacie kwota ta będzie porównywana do wielkości wnioskowanego kredytu i w for-

mie procentowej, zaokrąglonej do liczby całkowitej w górę, będzie uwzględniana w cenni-

ku, jako prowizja za udzielenie kredytu. Aspekt relacyjny i konkurencyjny został przedsta-

wiony w tabeli 3, gdzie pokazano dodatkowy narzut na cenę, biorąc pod uwagę relację 

z Klientem. Wielkości te określono w taki sposób, aby biorąc pod uwagę referencyjne, 

typowe wartości kwot wnioskowanych kredytów, suma: ceny podstawowej, procentowy 

narzut z tytułu kosztów operacyjnych oraz powiększenie ceny z tytułu relacji z klientem 

stanowiła konkurencyjną cenowo ofertę. Ostatnim elementem jest narzut na cenę wynika-

jący z okresu kredytowania (pokrywający premię za płynność), przedstawiony w tabeli 4. 

Tabela 1. Matryca ceny produktu w zależności od kosztu finansowania, wielkości oczekiwanej 

straty, kosztu kapitału i oczekiwanej stopy zwrotu. 

  
Rating prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) 

  
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D 

R
a
ti

n
g

 s
tr

a
ty

 

(L
G

D
) 

RS1 0,05% 0,09% 0,15% 0,21% 0,30% 0,37% 0,46% 0,58% 0,68% 0,77% 

RS2 … … … … … … … … … … 

RS3 … … … … …. …. …. …. …. … 

RS4 … … … … … … … … … … 

RS5 … … … … … … … … … … 

Tabela 2. Cena produktu w zależności od strefy cenowej. 

   

Cena podstawowa 

Strefa cenowa 1 0,70% 

Strefa cenowa 2 1,25% 

Strefa cenowa 3 1,80% 

Strefa cenowa 4 2,70% 

Tabela 3. Narzut na cenę z tytułu relacji z Klientem. 

Relacja z Klientem Modyfikator ceny 

Nowy klient +3,00% 

Posiadacz 1 produktu +2,00% 

Posiadacz 2 produktów +1,00% 

Posiadacz min. 3 produktów +0,50% 

Tabela 4. Narzut na cenę z tytułu długości okresu finansowania. 

Długość finansowania Modyfikator ceny 

Do 36 miesięcy +0,00% 

Od 37 do 60 miesięcy +1,00% 

od 61 do 84 miesięcy +2,00% 
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Risk Based Pricing - możliwości i ograniczenia 

Koncepcja Risk Based Pricingu, podobnie jak i inne koncepcje, ma swoje zalety i ograni-

czenia. Do najważniejszych możliwości i zalet należą: 

 Zaoferowanie niższej ceny kredytobiorcom charakteryzującym się niższym poziomem 

ryzyka. 

 W przypadku kredytobiorców charakteryzującym się wysokim poziomem ryzyka – 

dotychczas wykluczanym poprzez restrykcyjną politykę kredytową – zaoferowanie 

ceny wyższej, ale wciąż atrakcyjniejszej w stosunku do oferty instytucji para-finan-

sowych. 

 Zwiększenie wolumenu portfela kredytowego połączone z poprawą jakości portfela. 

 Sposób zapobiegania odejściu lojalnych klientów, zwłaszcza tych charakteryzujących 

się niskim poziomem ryzyka. 

 Zwiększenie zyskowności w przypadku kredytobiorców charakteryzujących się wyż-

szym poziomem ryzyka, prowadzące do poprawy zyskowności całego portfela. 

 Uniknięcie niekorzystnej selekcji Klientów z rynku w przypadku braku stosowania 

koncepcji RBP w organizacji i jednoczesnego wykorzystywania jej przez konkuren-

tów. Niekorzystna selekcja polega na tym, że stopniowo kredytobiorcy charaktery-

zujący się niższym poziomem ryzyka będą oczekiwać niższych cen i w tym celu 

odejdą do konkurencji, natomiast z drugiej strony ściągnięci zostaną z rynku kredyto-

biorcy bardziej ryzykowni, którzy zostaną skuszeni ceną niższą niż w przypadku 

stosowania RBP. 

Wśród ograniczeń i potencjalnych „pułapek” związanych z wykorzystaniem koncepcji 

RBP można wymienić: 

 Pojawienie się w portfelu zdecydowanie gorszych jakościowo kredytów. 

 W portfelu kredytowym mogą pojawić się kredytobiorcy, którzy nie będą mieli za-

miaru spłacać zaciągniętego kredytu i dlatego też decydują się skorzystać z oferty „po 

każdej cenie” – należy zatem cały czas monitorować ewolucję portfela kredytowego 

i analizować adekwatność stosowania danego punktu odcięcia lub wprowadzić/zmo-

dyfikować model anty-fraudowy. 

 Należy zachować czujność, zmniejszając cenę produktów kredytowych oferowaną kre-

dytobiorcom o niskim poziomie ryzyka, bo może się okazać, że pomimo zastosowania 

koncepcji RBP zyskowność portfela zamiast się zwiększyć – uległa zmniejszeniu. 

 Ograniczenia prawne dot. kwoty maksymalnej wielkości odsetek (art. 359 ustawy z 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) czy związane 

z zasadami prezentacji oferty Klientowi, w tym reklamy (Ustawa z dnia 12 maja 2011 

r. o kredycie konsumenckim - Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715). 
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autora i nie muszą być tożsame z podejściem instytucji, w której jest zatrudniony. 

  


