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List Prezesa Zarządu Nest Banku 

 

Szanowni Państwo,  

po raz pierwszy zwracam się do Państwa jako Prezes Nest Banku. Przez ostatnie 3 lata wspólnie  
z zarządem oraz naszymi pracownikami realizowaliśmy ambitną i efektywną transformację modelu 
biznesowego. Dzięki niej Nest Bank osiągnął dziś perspektywę trwałej rentowności i dynamicznego 
rozwoju.  

Wprowadziliśmy gruntowne zmiany - udoskonaliliśmy zarządzanie ryzykiem kredytowym, 
zautomatyzowaliśmy procesy, zapewniliśmy wysoką jakość obsługi i wdrożyliśmy cyfrowy model 
dystrybucji. Pozwoliło nam to na oferowanie bardzo atrakcyjnych cenowo, innowacyjnych  
i jakościowych rozwiązań dla klientów firmowych i indywidualnych.  

W 2021 roku osiągnęliśmy najlepsze w historii Nest Banku wyniki finansowe i powiększyliśmy naszą bazę 
klientów. Zwiększyliśmy zakres świadczonych usług i dynamicznie kontynuowaliśmy transformację 
cyfrową, inwestując w nowoczesne technologie i procesy. Zadbaliśmy również, w wymierny sposób,  
o pozytywny rozwój Grupy w obszarze etycznej, społecznej i środowiskowej odpowiedzialności.   

Grupa kapitałowa Nest Bank zamknęła rok finansowy 2021 zyskiem netto w wysokości 2,1 mln zł i po raz 
pierwszy osiągnęła próg rentowności. Jest to wynik o 144,4 mln zł lepszy niż w 2020 roku. Natomiast 
wynik netto Nest Banku jest wyższy od wyniku Grupy i wyniósł 4 mln zł.  

W zeszłym roku pozyskaliśmy blisko 20 tys. nowych klientów. Uzyskaliśmy przy tym bardzo wysoki 
poziom satysfakcji klientów na tle innych podmiotów finansowych, mierzony wskaźnikiem NPS. Jako 
pierwsi na polskim rynku udostępniliśmy proces kredytowy, dzięki któremu firma nie mająca jeszcze 
relacji z bankiem może uzyskać kredyt całkowicie online i podpisać umowę zdalnie. We wrześniu 2021 
roku jako pierwsi na świecie przeprowadziliśmy pilotaż VISA Mobile - nowej usługi płatności kartą w 
Internecie. Potwierdziliśmy tym naszą zdolność do wdrażania innowacyjnych, skalowalnych projektów 
z największymi globalnymi partnerami.  

W obszarze etyki i praw człowieka w ramach code of conduct (kodeksu postępowania pracowników czy 
kodeksu postępowania dostawców) wyznaczamy najwyższe standardy w bankowości. Aby trwale 
uczestniczyć w tworzeniu odpowiedzialnego rynku finansowego dołączyliśmy do organizacji United 
Nations Global Compact. Za zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu otrzymaliśmy złoty 
medal EcoVadis.  

Zeszłoroczny wynik finansowy i sukcesy w pozostałych obszarach to ogromna zasługa naszych 
pracowników. Dzięki ich niezwykłemu zaangażowaniu, pasji i determinacji udało nam się osiągnąć 
zakładane cele. Dzięki nim każdego dnia wiem, że warto pracować w Nest Banku. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Kapitał zakładowy opłacony w całości 319 357 000,00 zł. 

NIP 5261021021 
KRS 000030330 
REGON 010928125 
www.nestbank.pl 

Dobre wyniki finansowe ubiegłego roku, zadowolenie klientów i wymierne postępy w obszarze 
transformacji cyfrowo-technologicznej, pozwalają nam stawiać ambitne cele na rok 2022. Kontynuujemy 
strategię innowacyjnej, mobilnej bankowości dla klientów indywidulanych oraz wysokiej jakości 
cyfrowych usług finansowych dla przedsiębiorców. Nasze usługi są konkurencyjne cenowo, 
innowacyjne i dostępne 24/7 wszędzie tam, gdzie przedsiębiorcy zarabiają pieniądze i budują wartość 
swoich biznesów.  

Aby podkreślić strategię Nest Banku i jej charakter zmieniliśmy, w 2022 roku, naszą identyfikację 
wizualną. Nowe logo podkreśla naszą dynamikę, strategiczne skupienie na przedsiębiorcach i ich 
potrzebach z dbałością o nowoczesność, jakość i wygodę proponowanych usług.  

 

Z serdecznym podziękowaniem dla naszych klientów za zaufanie i dla naszych pracowników  
za zaangażowanie.  

 

 

Prezes Zarządu Nest Banku 

 


