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Bankowość mobilna mocno osadziła się w krajobrazie 
oferty polskich banków. Jest rozpoznawalna i coraz 
częściej używana przez klientów, i co ważne,  jest trak-
towana jako strategiczny kanał rozwoju funkcjonalne-
go i biznesowego dla wielu instytucji finansowych. Po 
„boomie” na wdrażanie aplikacji na najpopularniejsze 
platformy, wchodzimy teraz w kolejny etap, w którym 
banki szukają nowych funkcjonalności, nowych metod 
przyciągnięcia klientów do tego kanału i zwiększenia 
ich transakcyjności. Chcemy aby ten raport przybliżył 
Państwu bieżący obraz tego rynku oraz pozwolił  przyj-
rzeć się perspektywom jego rozwoju. 

Bankowość mobilna jest nieuniknionym elementem 
dystrybucji we współczesnej bankowości detalicznej 
Powód jest oczywisty – urządzenia przenośne, takie jak 
tablet czy smartfon, stały się niezbędnymi narzędziami 
w codziennym funkcjonowaniu najbardziej pożądanych 
grup klientów. Młodzi, urodzeni on-line, klienci to 
przyszłość każdej firmy usługowej. Klienci zamożni, 
samodzielni przedsiębiorcy, przedstawiciele zawodów 
merytorycznych, to najbardziej pożądane segmenty 
generujące bieżące przychody. Dlatego kluczowe staje 
się optymalne wykorzystanie szans, jakie daje nowy, 
mobilny kanał dystrybucji.

Z raportu Netb@nk wynika, że pod koniec ubiegłego 
roku z bankowości internetowej aktywnie korzystało 
ponad 13 mln klientów działających w Polsce banków. 
To ludzie, którzy przekonali się do zdalnej obsługi ra-
chunku i mogą stanowić bazę klientów, potencjalnie  
zainteresowanych bankowością mobilną. 

Aktywnie korzystających z obsługi konta przez smart-
fona jest już ok. 3,5 mln. To dane z PRNews. Większość  
z nich korzysta z aplikacji mobilnych a rola serwisów 
„light” maleje. Z ankiety przeprowadzonej przez serwis 
Cashless.pl wynika bowiem, że aplikacje mobilne ban-
ków zostały pobrane ponad 3,6 mln razy, z czego więk-
szość został zainstalowana i jest aktywna. 
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EXECUTIVE SUMMARY –  
GŁÓWNE WNIOSKI WYNIKAJĄCE  
Z RAPORTU.
JAK WYGLĄDA DZIŚ BANKOWOŚĆ MOBILNA W POLSCE?
• Banki koncentrują się na rozwoju aplikacji mobilnych kosztem lekkich 

mobilnych systemów transakcyjnych, których rozwój funkcjonalny zaha-
mował.

• Wybór standardu płatności mobilnych i sposób ich integracji z bankową 
aplikacją mobilną staje się głównym wyzwaniem dla banków.

• Część instytucji cały czas wykorzystuje aktywną promocję bankowości 
mobilnej jako narzędzie akwizycji klientów oraz narzędzie wsparcia bu-
dowy własnej marki, nie jest to jednak tak masowe zjawisko jak w latach 
poprzednich. 

JAKĄ STRATEGIĘ PRZYJMUJĄ BANKI?
• Systematycznie rozbudowują funkcjonalność – modelem referencyjnym 

na rynku jest aktualnie aplikacja bankowa na trzy główne platformy 
i z wersją tabletową, umożliwiająca realizację wysokokwotowych przele-
wów, zintegrowana z modułem płatności mobilnych, kredytem mobilnym 
i usługami dodanymi.

• Rola i miejsce kanału mobilnego w strategii banków nie jest ostatecznie 
ustalone. Specyfika urządzenia mobilnego i kontekst jego wykorzystania 
powoduje, że nie można go traktować tylko jako „przedłużenia strategii 
internetowej” – wydaje się, że banki coraz mocniej to rozumieją, nato-
miast pełna strategia omni-channel pozostaje cały czas niedostępnym 
„Swiętym Graalem” dla instytucji finansowych.

PROGNOZY ROZWOJU – CO NAS CZEKA W ŚWIECIE MOBILNYCH 
FINANSÓW?
• Szacujemy że maksymalny potencjał wzrostu liczby klientów bankowości 

mobilnej w Polsce wyznacza 4,5 mln na koniec 2015r. i 5,5 mln klientów 
na koniec 2016r.

• Czynnikami sprzyjającymi dla wzrostu będą: dalsza „smartfonizacja spo-
łeczeństwa”, wdrażanie usług mobilnych przez banki, które jeszcze „nad-
ganiają rynek”, wypracowanie standardów w zakresie mechanizmów 
płatniczych (Blik, kartowe mNFC) oraz dalsze działania edukacyjne i pro-
mocyjne dotyczące bankowości mobilnej, które z dużym prawdopodo-
bieństwem będą prowadzone systematycznie przez banki.
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• Czynnikami ograniczającymi wzrost będą: obawy oraz realne zagrożenia 
związane z bezpieczeństwem środowiska mobilnego oraz brak pomysłu 
banków na konwersję rynku masowego do bankowości mobilnej.

• Instytucje pozabankowe jak pożyczkodawcy, portmonetki elektron-
iczne, platformy FOREX, integratorzy płatności m-commerce, platformy 
kuponowe będą coraz bardziej agresywnie eksplorować obszar mobilny 
– zarówno samodzielnie, jak i poprzez próby integracji z rozwiązaniami 
bankowymi.

• Kredyty dostosowane do środowiska mobilnego oraz płatności w kanale 
mobilnym to pewny kierunek rozwoju bankowych aplikacji mobilnych.
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Historycznie pierwszym rozwiązaniem dostępu do bankowo-
ści przez urządzenia mobilne były serwisy WAP, pojawiają-
ce się niemal w tym samym czasie, w którym pojawił się sam  
dostęp do Internetu przez komórki. Inną odsłoną tych usług 
były serwisy oparte o proste komendy SMS. Żaden z nich nie 
przyjął się do masowego użytkowania. Kanał WAP był z czasem  
wycofywany w kolejnych bankach, a jedyną, używaną maso-
wo do tej pory usługą bazującą na krótkich wiadomościach  
tekstowych pozostały kody autoryzacyjne SMS, co ciekawe wy-
korzystywane w rożnych funkcjach (na przykład takich jak aktywacja aplika-
cji czy autoryzacja zleceń klienta) już w mobilnych aplikacjach bankowych 
„bieżącej” generacji. 
Kolejna fala rozwoju bankowości mobilnej nadeszła około pięciu lat temu, 
czyli w roku 2010. Jej cechą, było powstanie w pierwszym etapie lekkich wer-
sji systemów transakcyjnych dostępnych przez przeglądarki mobilne, do któ-
rych w kolejnym kroku, dołączyły dedykowane aplikacje dostępne na główne 
platformy obsługujące telefony komórkowe produkowane przez największych 
producentów.  Podczas tych lat, bankowość mobilna stała się ważną częścią 
oferty dla klientów indywidualnych we wszystkich największych bankach. 
Można powiedzieć, że na tym rynku odbywał się swoisty wyścig zbrojeń,  
zarówno w obszarze rozwoju funkcjonalnego jak i działań marketingowych. 
Jednocześnie banki zaczęły  dostrzegać w „mobile’u” realną perspektywę 
dla wygenerowania nowych strumieni przychodów na rosnącym rynku płat-
ności mobilnych i oszczędności kosztowych w stosunku do tradycyjnych 
kanałów obsługi klienta.  To skłoniło instytucje finansowe w ustanowieniu 
mobilnego kanału dystrybucji i obsługi klienta jako centrum strategicznego 
zainteresowania.

2000  
w tym roku pojawiła  

się bankowość mobilna  
w Polsce

1. BANKOWOŚĆ MOBILNA W POLSCE

POWSTANIE BANKOWOŚCI MOBILNEJ W POLSCE 

WSPÓŁPRACA WBK Z IDEĄ
Uprzedzając współczesne projekty biznesowe tego typu,  
w roku 2000 Wielkopolski Bank Kredytowy wdrożył wspólną 
ofertę handlową z siecią komórkową Idea, której „spadko-
biercą” jest dziś Orange.

Z HISTORII
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Z danych zbieranych kwartalnie przez serwis PR News wynika, że 
na koniec 2014 roku w Polsce około 3,5 miliona klientów banków  
aktywnie korzystało z bankowości mobilnej. Stanowi to około 27% 
klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości  
internetowej (dane NetBank – Związek Banków Polskich), a wzrost 
liczby użytkowników wyniósł ponad 40% rok do roku. 
Tak wysokie tempo wzrostu liczby użytkowników bankowości mobilnej spo-
wodowane było wieloma czynnikami. Pierwszym i najważniejszym był rozwój 
techniczny jaki nastąpił przez ostanie kilka lat, związana z nim popularyzacja 
smartfonów oraz znaczny spadek cen połączeń i dostępu do internetu z urzą-
dzeń mobilnych. Szybki rozwój technologiczny spowodował, że nie tylko urzą-
dzenia z najwyższej półki mogły obsługiwać aplikacje mobilne. Dzięki temu,  
banki mogły w stosunkowo krótkim czasie dotrzeć do bardzo dużej grupy 
klientów, zwykle technologicznie świadomych i zainteresowanych nowymi 
rozwiązaniami. 
Przez kilka ostatnich lat często można było usłyszeć głosy, że to właśnie dany 
rok jest „rokiem mobile”, albo że rozpoczyna się „rewolucja mobilna”. Prze-
świadczenie o gigantycznym potencjale rynku usług mobilnych spowodowało, 
że największe banki zainteresowały się tym kanałem komunikacji z klientem 
i zaczęły inwestować w jego rozwój. Ten wyścig technologiczno-marketingo-
wy spowodował dynamiczny rozwój i popularyzację najpierw wersji „lekkich” 
systemów transakcyjnych, a później także aplikacji mobilnych. W rzeczywi-
stości nastąpiła ewolucja, dynamiczna, ale jednak ewolucja, dzięki czemu 
klienci mogli płynnie przejść z korzystania z serwisów internetowych do ko-
rzystania z bankowości mobilnej.  Od początku poprzedniego roku PR News 
/ Bankier pozyskujący dane bezpośrednio z banków, zanotował dużo niższe 
tempo wzrostu liczby klientów mobilnych w stosunku do lat wcześniejszych. 
W 2014 liczba klientów rosła z kwartału na kwartał o średnio 9%, natomiast 
w 2013 roku ten sam wskaźnik wynosił 21%. Spowolnienie tempa wzrostu jest 
jak najbardziej zrozumiałe. Większość klientów gotowych, pod względem ich 
poziomu edukacji technologicznej, do korzystania z bankowości mobilnej już 
aktywnie „bankuje” w tej formule. Praca banków chcących dalej migrować 
klientów do kanału mobilnego stała się nieco cięższa, ponieważ muszą one 
teraz zawalczyć o inne niż dotychczas grupy klientów. Teraz banki muszą sta-
rać się zainteresować ofertą mobilną grupy docelowe, które dość sceptycz-
nie i z dystansem podchodziły nawet do usług bankowości internetowej, tych 
którzy nigdy nie mieli styczności z jakimikolwiek aplikacjami mobilnymi oraz 
o klientów z „peryferyjnych” grup wiekowych (młodszych i starszych). 

LICZBA KLIENTÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ W POLSCE 

3,5 mln 

klientów korzysta z 
bankowości mobilnej

wg danych PRNews/Bankier

INSPIRACJA - ŚWIAT 
CZY BANKOWOŚĆ MOBILNA WYPRZE BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ?
To pytanie często pada w gronie bankowców i trzeba przyznać, że są już na świecie 
państwa w których liczba interakcji klientów poprzez bankowość mobilną jest 
większa niż przez bankowość internetową. Według danych Bain&Co za rok 2014, 
podawanych za The Wall Street Journal są wśród nich na przykład Wielka Bryta-
nia, USA, Singapur i Australia.
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Istotność kanału mobilnego w strategii biznesowej banków nie jest już aktualnie 
podważana. Istnieją jednak dość poważne różnice strategiczne zarówno w pozy-
cjonowaniu usług mobilnych poszczególnych banków w kontekście ich strategii 
komunikacyjnej, jak i ścieżki rozwoju funkcjonalnego samych aplikacji.
Wszystkie banki, które przeanalizowaliśmy na potrzeby stworzenia tego raportu 
oferują w swojej bankowości mobilnej dostęp do informacji o rachunkach i pro-
duktach posiadanych przez klientów banku, przelewy na rachunki zdefiniowane 
i dowolne, lokalizację placówek i bankomatów. Mimo, iż nie są to funkcje zbyt 
skomplikowane, to wciąż są najczęściej wykorzystywanymi funkcjami przez klien-
tów i nadal stanowią kluczowe argumenty, które mają przekonać nowych użyt-
kowników do skorzystania z usług bankowości mobilnej. 
Dzisiaj dzięki rozwojowi technologicznemu banki mogą oferować swoim klientom 
coraz bardziej wyrafinowane funkcje, począwszy od przelewów na numer telefonu 
czy wypłaty gotówki z bankomatu bez karty, przez mobilne tokeny do autoryzacji 
transakcji, aż po możliwość zakupu produktów kredytowych i ubezpieczeniowych 
oraz dokonywanie płatności w sklepach internetowych i stacjonarnych. I to właśnie 
podejście do tych, nowszych funkcjonalności najbardziej różnicuje banki.

STRATEGIE BANKÓW WOBEC KANAŁU MOBILNEGO

Katarzyna Prus-Malinowska, dyrektor bankow-
ości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK SA
Nieograniczony czasem i miejscem dostęp do finansów, 
gwarantowany przez bankowość mobilną, to już za mało. 
Dzisiaj liczy się doświadczenie klienta, odpowiedź na pyt-
anie „jak?”.  To sprawia, że jako bank jesteśmy w procesie 
dynamicznego rozwoju i niekończącego się udoskonal-
ania bankowości mobilnej.  Potrzebne są szybkie i łatwe 
dla klientów mobilne metody płatności.  Z uwagi na 
coraz szerszy zakres usług dostarczanych użytkownikom 
bankowości mobilnej i różny stopień ich adaptacji rodzi się 
potrzeba dopasowania treści do zachowań użytkowników.   
Mobilny proces sprzedażowy musi być prosty i szybki, 
dostarczony dokładnie w momencie rodzącej się potrzeby. 
Płatności mobilne, personalizacja, kontekst to 3 wytyczne 
dla rozwoju bankowości mobilnej na 2015 rok.

EKSPERT RAPORTU:Nowoczesne technologicznie i biznesowo roz-
wiązania w bankowości mobilnej instytucje 
finansowe próbują wpisać w szerszą strate-
gię multi-, czy też omin- kanałowości. Ma ona  
zakładać, że bank zapewni swoim klientom do-
stęp do produktów i usług (zarówno w zakre-
sie możliwości zakupu jak i późniejszej obsłu-
gi),  we wszystkich oferowanych kanałach – od  
oddziałów, przez call center i internet po mobi-
le. Jednak centralną częścią tej strategii jest roz-
wój kanałów zdalnych – internetowego i właśnie  
mobilnego. 
Od kiedy bankowość mobilna stała się „HOT”, 
banki zaczęły prześcigać się we wdrażaniu  
nowatorskich funkcjonalności i ich promowaniu. 
Na początku, często zdarzało się, że wdrożenia 
prowadzone były przede wszystkim  w celu stworzenia swoistego „szumu me-
dialnego” – za taką usługę uważamy na przykład „Bump to pay” Citi Banku. Były 
to czasy kiedy jeszcze stosunkowo niewielka liczba klientów sięgała po smartfona 
aby skorzystać z aplikacji czy lekkich stron internetowych, więc zarówno ich ocze-
kiwania jak i przyszłość samej bankowości mobilnej nie były jasne.
Dzisiaj sytuacja wygląda dużo inaczej, stosunkowo duża grupa świadomych 
klientów już korzystających z bankowości mobilnej coraz chętniej dzieli się z ban-
kami swoimi oczekiwaniami. Informacje przynosi również po prostu monito-
ring ilościowy wykorzystania poszczególnych, dostępnych funkcji. Dzięki wiedzy  
pozyskiwanej w ten sposób banki mogą prowadzić działania wdrożeniowe w bar-
dziej racjonalny sposób i oferować klientom funkcjonalności które są zarówno 
wartościowe biznesowo dla banków, ale także pożądane przez klientów. Podej-
ście to pozwala na zwiększenie  skali wykorzystania nowych funkcjonalności,  
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ponieważ w przypadku wdrażania funkcji pożądanych przez klientów, z większym 
prawdopodobieństwem użytkownicy sami będą w stanie je rozpoznać i nauczyć 
się z nich korzystać. 
Bankowość mobilna jako samodzielny kanał wciąż trudno „broni się” od strony 
generowanych przychodów. Koszty wdrożenia aplikacji mobilnych i ich utrzyma-
nia oraz rozwoju są bardzo wysokie, a przychody które przynoszą bezpośrednio 
realizowane przez nie usługi, są wciąż stosunkowo niewielkie. Głównymi, znaczą-
cymi strumieniami przychodu z aplikacji mobilnych są transakcje (w szczególno-
ści doładowania GSM, płatności natychmiastowe, płatności mobilne) oraz sprze-
daż produktów bankowych.  Bankami, które wyróżniają się w zakresie sprzedaży 
produktów wysokomarżowych są instytucje posiadające w swojej ofercie kredyty 
mobilne – są to: Bank Zachodni WBK, mBank, Millennium i od swojej ostatniej 
(marzec 2015) aktualizacji aplikacji również ING Bank Śląski. 
Innym bardzo ważnym argumentem do wdrażania i rozwijania bankowości mobil-
nej jest możliwość obniżenia kosztów obsługi klienta. Zaoferowanie klientom no-
wego kanału obsługi za pomocą którego mogą zaspokoić większość swoich potrzeb 
bankowych, w znaczny sposób zmniejsza obciążenie pracowników w oddziałach 
i na infolinii. Wzrost efektywności kosztowej banków był głównym argumentem 
stojącym w przeszłości za masowym udostępnianiem klientom takich rozwiązań 
jak bankomaty czy bankowość internetowa. Od czasu wdrożenia tej ostatniej, 
banki zmigrowały większość prostych przelewów do kanałów elektronicznych, 
pozwalając tym samym na to, aby pracownicy w oddziałach i w call center mogli 
poświęcić więcej czasu pracy na sprzedaż i obsługę bardziej skomplikowanych 
produktów bankowych. Od kilku lat banki przykładają specjalną wagę  do dalsze-
go migrowania obsługi klienta do kanałów elektronicznych, oferując coraz szerszą 
gamę produktów sprzedawanych w formule samoobsługowej. Takie podejście, 
pomimo wysokich kosztów początkowych zdaje się być dla banków opłacalne, 
ponieważ coraz więcej z nich wdraża lub deklaruje chęć wdrażania możliwości  
zakupu kolejnych produktów w kanałach elektronicznych. 

Na starcie „drugiej fali” rozwoju bankowości mobilnej w Polsce, o której  
pisaliśmy powyżej, niektóre instytucje traktowały „mobile” jako kanał uzupeł-
niający w strategii dystrybucyjnej banku, często będący jedynie dodatkiem, 
niejako „gadżetem” do kanału internetowego. W tym scenariuszu banki ofe-
rowały usługi mobilne w bardzo podstawowej wersji, w której klienci mogli 
wykonać jedynie proste przelewy, sprawdzić informacje o swoich rachunkach 
i historię transakcji, sprawdzić lokalizacje placówek czy założyć lokatę. To po-
dejście, bardzo ostrożne i konserwatywne, przyjmowane było przez mniejsze 
banki dla których koszty stworzenia i rozwijania aplikacji były wyższe, niż  
potencjalne korzyści dostrzegalne w niedługiej perspektywie czasu, przede 
wszystkim w kontekście przewidywanej liczby użytkowników. Działo się 
tak, gdyż obniżanie kosztów obsługi klienta dzięki kanałom elektronicznym 
traci nieco na znaczeniu w przypadku banków o niewielkiej liczbie aktyw-
nych klientów. W takim wypadku, instytucje są raczej bardziej skłonne do  

MOBILE JAKO KANAŁ UZUPEŁNIAJĄCY vs MOBILE JAKO  
CENTRUM STRATEGII MULTICHANNEL
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DOSTĘPNOŚĆ USŁUG MOBILNYCH vs  
KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY

adaptacji najlepszych i sprawdzonych  rozwiązań z rynku, niż do agresywnej 
innowacji. Z analizowanych przez nas banków taką strategię przyjmuje BNP 
Paribas. Z innych można wskazać Bank BPH, który stosunkowo późno wdrożył 
aplikację czy też Credit Agricole oraz Grupa SGB, które cały czas pracują nad 
własnymi, dedykowanymi usługami w tym względzie dla klientów indywidu-
alnych. Z kolei druga ze stosowanych, strategia idąca w kierunku omnikana-
łowości, jest bardzo kapitałochłonna w pierwszych etapach wdrożenia, ale 
pozwala na osiąganie szeregu długoterminowych korzyści: przez obniżenie 
kosztu obsługi klientów w zakresie realizacji przelewów i sprzedaży prostych 
produktów bankowych, przez zwiększenie zadowolenia klientów z usług ban-
ku czy przyciągnięcie nowych klientów do banku. Integracja z płatnościami 
mobilnymi pozwala przejąć dodatkowo aktywność płatniczą klienta do wła-
snej aplikacji, co z kolei niesie wiele korzyści i szans biznesowych związanych 
z monitoringiem i analizą działań klienta oraz możliwością skutecznego ofero-
waniu mu produktów i usług dodanych. 

Za podstawowy dylemat strategiczny dla banków dotyczący rozwoju funk-
cjonalności usług mobilnych, a w szczególności  aplikacji, uważamy znale-
zienie odpowiedniego złotego środka między DOSTĘPNOŚCIĄ a KOMPLEK-
SOWOŚCIĄ danej oferty bankowości mobilnej. DOSTĘPNOŚĆ rozumiemy 
jako możliwość wygodnego korzystania z usługi na optymalnej liczbie plat-
form oraz wygodny proces jej aktywacji, a następnie bieżącego korzystania 
i autoryzacji transakcji. KOMPLEKSOWOŚĆ oznacza dla nas szeroki zakres 
funkcjonalności w  zakresie informacji o produktach, transakcjach (w tym 
płatnościach mobilnych), możliwości zakupu produktów oraz przynoszą-
cych klientowi rzeczywistą wartość usług dodatkowych. I wcale nie musi cho-
dzić tu o właściwe ustawienie „proporcji” (czyli „im gorsza dostępność tym  
lepsza kompleksowość”, i odwrotnie), gdyż wykorzystując bardzo duże możli-
wości interfejsu mobilnego oraz personalizację,  można próbować ten „ogień 
z wodą” pogodzić.
Pewnym „trickiem” stosowanym przez banki wydaje się tu różnicowanie ofer-
ty przed i po zalogowaniu – dla aplikacji zarejestrowanych na danym urzą-
dzeniu. Klient od razu po otwarciu aplikacji ma dostęp do podstawowych 
informacji o swojej sytuacji finansowej (saldo), a do tego może rozpocząć 
korzystanie z podstawowych usług płatniczych takich jak płatność mobilna – 
tak ma zarówno BZWBK jak i mBank oraz aplikacja Orange Finanse (również 
dostarczona przez mBank). Aplikacje mBanku wzbogacają ten przekaz kon-
tekstową geolokalizacją, czyli podaniem najbliższych użytkownikowi miejsc 
takich jak bankomaty, oddziały banku, punkty handlowe udzielające zniżek 
w ramach danego programu lojalnościowego.
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DOSTĘPNOŚĆ OFERTY

Poniższa tabela zbiera podstawowe informacje dotyczące dostępnych plat-
form, metod aktywacji (gdzie głównie odpowiadamy na pytanie czy aplikacja 
mobilna wystarczy do skutecznej aktywacji danej aplikacji w telefonie) oraz  
stosowanych metod autoryzacji transakcji w bankowości mobilnej.

Platformy Metoda aktywacji  
aplikacji mobilnej

Metoda 
autoryzacji transakcji  
w aplikacji mobilnej

BZWBK
iOS, Android, WP, dedykowany 
iPad i Android Tablet, Lekki 
serwis

Aplikacja mobilna Dowiązanie urządzenia i limit 
kwotowy dzienny

Bank Millennium
iOS, Android, WP, Blackberry, 
dedykowany Windows (tablet  
i PC), Lekki serwis

Aplikacja mobilna Dowiązanie urządzenia i limit 
kwotowy dzienny

Raiffeisen Polbank iOS, Android, WP, Aplikacja mobilna
Dowiązanie urządzenia, limit 
kwotowy dzienny, token  
wbudowany w aplikację

Pekao S.A. iOS, Android, WP, Blackberry, 
Lekki serwis

Aplikacja mobilna + serwis 
internetowy

Dowiązanie urządzenia, token 
mobilny – osobna aplikacja

mBank / Orange Finanse
iOS, Android, WP, dedykowany 
iPad i Android Tablet, Lekki 
serwis

Aplikacja mobilna (+IVR) Dowiązanie urządzenia i limit 
kwotowy oraz ilościowy dzienny

ING Bank
iOS, Android, WP, Blackberry, 
dedykowany iPad i Android 
Tablet, Lekki serwis

Aplikacja mobilna Dowiązanie urządzenia i limit 
kwotowy dzienny

T-Mobile usługi bankowe 
/ Alior

iOS, Android, WP, Lekki serwis Aplikacja mobilna Dowiązanie urządzenia, token 
mobilny – osobna aplikacja

PKO BP iOS, Android, WP, Blackberry, 
JAVA, Lekki serwis

Aplikacja mobilna + serwis  
internetowy (+Call-centre) Dowiązanie urządzenia

Getin Bank iOS, Android, WP Aplikacja mobilna + serwis 
internetowy

Dowiązanie urządzenia i limit 
kwotowy oraz ilościowy dzienny

BNP Paribas iOS, Android Aplikacja mobilna + serwis 
internetowy

Dowiązanie urządzenia, limit 
kwotowy dzienny
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Modelem docelowym dostępności wydaje się na tym etapie rozwoju  
rynku,  połączenie trzech cech, zabezpieczających szeroką gamę platform,  
wygodną metodę aktywacji nie wymagającej korzystania z dwóch urządzeń, 
ani oczekiwania na opóźnione połączenie od doradcy oraz bezpieczna,  
nie wymagająca instalacji osobnego urządzenia, a jednocześnie pozbawio-
na sztucznych limitów metoda autoryzacji.

Platformy Metoda aktywacji aplikacji 
mobilnej

Metoda 
autoryzacji transakcji 
 w aplikacji mobilnej

iOS, Android, WP, dedykowany 
iPad i Android Tablet, Windows 

(tablet i PC),  Lekki serwis
Aplikacja mobilna

Dowiązanie urządzenia, limit 
kwotowy dzienny, token  
wbudowany w aplikację

Takiego układu cech nie spełnia aktualnie żadna z analizowanych przez 
nas instytucji. Jednocześnie trudno tutaj wyznaczyć lidera, który byłby  
takiemu kompletowi cech najbliższy – w większości przypadków usługi 
mobilne dostępne są na iOS, Android i Windows Phone oraz poprzez lekki,  
mobilny serwis transakcyjny. Wyróżniają się ci, którzy dokładają do tego de-
dykowane rozwiązania na wybrane kategorie tabletów (ING, mBank, BZWBK,  
Millennium). W sześciu na dziesięć banków wystarczy praca w aplikacji aby ją 
zaktywować (w mBanku oddzwania IVR, ale to cały czas nie wymaga dostę-
pu do bankowości internetowej – telefon przecież mamy pod ręką, nie trzeba 
również oczekiwać na odłożony w czasie kontakt od konsultanta call-center, 
jak jest w przypadku aplikacji PKO BP). Widoczny jest brak wypracowania roz-
wiązania w zakresie standardu dla metody autoryzacji transakcji. Ciekawym 
eksperymentem jest token mobilny, który na przykład w przypadku T-Mobile 
Usługi Bankowe (Alior) oraz Raiffeisen Polbank stanowi narzędzie autoryzacji 
dla klientów bankowości mobilnej.

ORANGE FINANSE / MBANK
W naszej ocenie te aplikacje (obie dostarczane przez mBank) to 
udane połączenie „ognia z wodą” czyli dostępności usług, które  
dodatkowo wsparte są ergonomicznym interfejsem (główne  
informacje oraz usługi są dostępne od razu po otwarciu aplikacji), 
z naprawdę szerokim zakresem funkcjonalnym, obejmujący min. 
pożyczkę oraz mOkazje/Strefę Korzyści– personalizowany program 
lojalnościowy.

Case Study
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Kredyty  
mobilne

Płatności  
mobilne BLIK  

lub PeoPay

Płatności  
mobilne mNFC Usługi dodane

Współpraca  
strategiczna  

z operatorem GSM

mBank / Orange 
Finanse TAK TAK TAK

 (Orange) mOkazje TAK
 (Orange)

BZWBK TAK TAK NIE
TAK (Mobilne 

Zakupy, Wirtualny 
Doradca)

NIE

ING Bank TAK TAK Tak
 (Orange) NIE NIE

T-Mobile usługi 
bankowe / Alior NIE NIE / TAK 

(AliorBank) NIE Mapa Okazji (od-
dzielna aplikacja)

TAK
 (T-Mobile)

Pekao S.A. TAK TAK TAK 
(HCE) NIE NIE

Raiffeisen Polbank NIE NIE TAK
 (T-Mobile)

TAK 
(Zniżki) NIE

PKO BP NIE TAK NIE NIE NIE

BNP Paribas NIE NIE NIE NIE NIE

Getin Bank NIE NIE NIE NIE NIE

Tym co różnicuje banki w kontekście dostępnych usług i funkcjonalności 
w bankowości mobilnej jest ich oferta w kontekście kredytów mobilnych, 
płatności mobilnych, usług dodanych oraz współpracy strategicznej z ope-
ratorem, która umożliwia szereg synergii biznesowych i daje duży potencjał 
dalszego rozwoju funkcjonalnego. W tym zakresie najpełniejszy model pre-
zentuje mBank, posiadający ofertę w każdym z powyżej określonych aspek-
tów. BZ WBK i ING Bank kroczą ścieżką bez partnera strategicznego z sektora 
telekomunikacyjnego, ale mają szeroką ofertę w zakresie płatności oraz usług 
(BZWBK: Blik oraz Mobilne Zakupy, ING: Blik i mNFC z VISĄ i Orange). Alior 
wygrywa sojuszem z T-Mobile, natomiast „dwaj wielcy” czyli Pekao SA i PKO 
BP, będąc niekwestionowanymi liderami w obszarze kreowania standardów 
płatności mobilnych w kraju, odstają w kwestii kredytówi dających realną 
wartość dla klienta usług dodanych.

KOMPLEKSOWOŚĆ OFERTY:



Dążenie banków do wyrównywania zakresu funkcjonalnego poszczególnych 
kanałów jest bardzo wyraźnym trendem. Uważamy, że jest to kierunek w któ-
rym podążą wszystkie największe banki w Polsce. Jest to strategia uzasad-
niona wieloma czynnikami zewnętrznymi, jak wzrost technologicznej świado-
mości klientów i coraz większych możliwości technologicznych, lecz przede 
wszystkim chęcią znacznego obniżenia kosztów w celu utrzymania wysokich 
zysków z ubiegłych lat. Malejące stopy procentowe i obniżki interchange ozna-
czają bardzo mocne obniżenie przychodów banków. Digitalizacja procesów, 
które do tej pory wymagały zaangażowania pracowników bankowości oddzia-
łowej lub call center, jest szansą na znaczne obniżenie kosztów obsługi klienta.

Podejście banku PKO BP do rozwoju aplikacji mobilnej jest doskonałym 
przykładem stopniowego zrównywania funkcjonalności kanałów banku 
w dążeniu do wdrożenia strategii multi- czy też omni-channel. 

Pierwszą aplikację mobilną PKO BP udostępniło swoim klientom w 2013 
roku.  Nie była to jednak, jak to zwykle miało miejsce w przypadku innych 
banków, aplikacja stricte bankowości mobilnej. Wdrożona wtedy apli-
kacja IKO dawała klientom możliwość sprawdzenia środków na rachun-
kach, wykonanie płatności w sklepach, wypłaty gotówki z bankomatu 
bez użycia karty i wygenerowanie czeku, który mógł być zrealizowany 
w tych samych kanałach co standardowe płatności IKO. W tym samym 
czasie bank przygotował ofertę, w której prowadzenie rachunku banko-
wego było dla klientów bezpłatne pod warunkiem aktywacji aplikacji 
IKO. Oferta dostępna była w oddziałach oraz przez Internet. 

Aplikacja IKO stała się kamieniem węgielnym pod budowę międzyban-
kowego systemu płatności, znanego dziś jako Blik. Bankami które zde-
cydowały się na podjęcie współpracy przy budowie wspólnego standar-
du płatności oprócz PKO BP były Alior, Millennium, Bank Zachodni WBK, 
mBank oraz ING Bank Śląski. 

Kilka miesięcy po wdrożeniu pierwszej wersji aplikacji bank rozszerzył 
jej zakres o bardziej tradycyjne funkcjonalności dostępne w bankowości 
mobilnej – przelewy złotowe na rachunki własne i obce oraz przelewy 
na numer telefonu. Był to pierwszy, od wdrożenia aplikacji, krok, który 
wykonał PKO BP ku pełnoprawnemu systemowi bankowości mobilnej. 

W lutym 2015 aplikacja IKO została wzbogacona o możliwość założenia 
lokaty terminowej. Nie jest to jednak koniec zmian jakie mają zostać  
dokonane w aplikacji IKO. W czasie konferencji prasowej podsumowu-
jącej wyniki finansowe PKO BP za 2014 rok zarząd banku zapowiedział,  
że planuje dalszą digitalizację procesów sprzedażowych. W pierwszej  
kolejności klienci mają otrzymać elektroniczny dostęp do pożyczki go-
tówkowej w szybkim, spersonalizowanym procesie. 
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PODSUMOWANIE
Kierunek rozwoju funkcjonalnego aplikacji mobilnych, wyznaczony przez głów-
nych graczy, a przede wszystkim przez mBank został wyraźnie określony. Dojrzała 
aplikacja na tym etapie rozwoju rynku charakteryzuje się:
- dostępnością na wszystkie wiodące platformy (iOS, Android, Windows Pho-
ne) oraz dedykowaną wersją na tablety i kanałem „lekkim” stanowiącym  
kanał „wspierający”;
- dostępem do części usług przed zalogowaniem, a samo logowanie uproszczo-
ne w stosunku do standardowego sposobu logowania charakterystycznego dla 
Internetu;
- wygodnym procesem aktywacji aplikacji bez konieczności interakcji z innym  
kanałem;
- standardowym dostępem do informacji o produktach;
- modułem płatności mobilnych zintegrowanym z główną aplikacją bankową;
- produktem kredytowym (np. kredytem gotówkowym czy limitem w koncie)  
dostępnym do wygodnego uruchomienia z poziomu aplikacji;
- modułem wartości dodanej wykorzystującej kontekst mobilny klienta korzysta-
jącego z aplikacji, oparty na geolokalizacji, zniżkach przy płatnościach w sklepach 
i punktach usługowych, czy programie lojalnościowym.
Obserwując kolejne wdrożenia banków, można z dużą dozą pewności określić, że 
stopniowe uzupełnianie powyższych usług w bankach, będzie wyznaczało strate-
gię rozwoju „głównego peletonu” instytucji podążającymi za liderami. 
Funkcjonalnościami, które na dziś można określić mianem „znaków zapytania” 
są takie usługi jak Wirtualny Doradca w bankowości BZ WBK, podział płatności 
w ING czy przechowywanie paragonów w ING oraz Getin Banku. Wdrożone i za-
komunikowane przez banki, czekają teraz na konfrontację z realnym poziomem 
użycia przez klientów.
Uważamy, że kolejnymi funkcjonalnościami, które będą przynajmniej testo-
wane przez banki będzie możliwość otwierania konta przez aplikację mobilną, 
co umożliwi rzeczywiste „ściągnięcie banku na telefon” przez klienta zupełnie no-
wego oraz moduły mobilnej wymiany walut. Te ostatnie dostępne już w aplikacji 
dla klientów korporacyjnych mBanku czy w formule oddzielnego kantoru mobil-
nego Aliora są w stanie wygenerować wysokomarżowe transakcje, o które na dziś 
trudno jeszcze w systemach bankowości mobilnej.
Osobnym rozdziałem, który będzie charakteryzował się specyficzną dynamiką 
rozwoju są narzędzia aktywacji oraz autoryzacji transakcji. Na razie poszczegól-
ne banki czerpią z podobnych grup pomysłów (skrócony tzw. mPIN do logowa-
nia, mToken osobny lub wbudowany w aplikację, wybiórczo stosowane kody 
SMS, które trzeba przepisywać do aplikacji, limity transakcyjne, tzw. dowiązanie 
urządzenia i zarządzanie nim z poziomu serwisu transakcyjnego w Internecie), 
natomiast sam proces jest specyficzny i oddzielny dla każdego z banków. Jeden 
z mniejszych graczy (Bank Smart) podjął próbę wdrożenia autoryzacji głosowej, 
co na tym etapie rozwoju technologii jest raczej jedynie „rozpoznaniem bojem” 
i raczej szybko nie stanie się rynkowym standardem. Ta kwestia – autoryzacji 
transakcji w bankowości mobilnej – jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa 
i to zarówno pod względem „percepcji bezpieczeństwa” jak i rzeczywistych za-
grożeń związanych z wyłudzaniem danych i środków w cały czas tworzącym się 
środowisku mobilnym – i pozostaje otwarta na innowacyjne rozwiązania, dając 
możliwość wypracowania zupełnie nowego standardu w tym względzie.
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Jakie główne blokady rozwoju rynku bankowości mobilnej widzimy na tym 
etapie jego rozwoju? Według nas są to bariery, które mogą przeszkodzić w:
- dalszemu upowszechnieniu korzystania z bankowości mobilnej, gdzie bie-
żący rynek „wewnętrzny” możemy określić jako maksymalnie 13 milionów 
klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej;
- rozwoju funkcjonalnym, to jest dalszemu wprowadzaniu kolejnych usług 
i funkcji w bankowości mobilnej i ich pozytywnym odbiorze przez klientów;
- bezpieczeństwie transakcji realizowanych w środowisku mobilnym, zarów-
no ze względu na realne zagrożenie, które może powstać (dedykowane ata-
ki na bankowość mobilną) jak i percepcję klientów w tym zakresie, na którą 
mogą oddziaływać czynniki zewnętrzne (media, niezrozumienie specyfiki ka-
nału, szum informacyjny – plotki).

BARIERY ZW.  
Z DALSZĄ  
POPULARYZACJĄ

BARIERY ZW.  
Z ROZWOJEM  
FUNKCJONALNYM 

GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU RYNKU

Wyczerpanie się naturalnej bazy do dalszej migracji – klientów  
korzystających z aplikacji natywnych w sposób naturalny 

Brak pomysłów komunikacyjnych na masową migrację „FOLLO-
WERS”-ów do bankowości mobilnej

Procesy aktywacji aplikacji w większości instytucji są cały czas dość 
skomplikowane i mogą być poważną barierą, dla segmentu klienta 
masowego z podstawowymi kompetencjami finansowymi i tech-
nicznymi 

Konieczność zaangażowania innych kanałów (oddziały, call-center, 
sieć partnerska, sieć sprzedaży mobilnej) do migracji do „mobile’a” 
co może wywołać opór i sytuację konfliktu wewnętrznego w organi-
zacji

Ograniczone możliwości komunikacji z klientem przez kanał mo-
bilny– wdrażanie nowych funkcjonalności typu Wirtualny Doradca, 
Powiadomienia typu PUSH, kontekstowe reklamy w mobile wyma-
gają dużo wysiłku projektowego i organizacyjnego oraz integracji 
z wieloma jednostkami i procesami w samym banku

Trudność w połączeniu wymogu związanego z prostotą (mały ekran 
telefonu, sterowanie dotykowe) z oczekiwaniami związanymi z do-
dawaniem kolejnych funkcjonalności

Ograniczona możliwość wdrażania produktów, które są zbyt skom-
plikowane aby dostosować je do wymagań urządzań mobilnych 
(np. tzw. testy zgodności konieczne do przejścia aby móc rozpocząć 
inwestowanie w fundusze inwestycyjne)

Brak wystandaryzowanej metody autoryzacji np. przy zatwierdzaniu 
wnioskowania o nowe produkty aplikowane w bankowości mobilnej

Bankowość mobilna jest kolejnym kanałem, który należy oddzielnie 
„dewelopować”, co oznacza że może być pomijana przy wdrażaniu 
nowych produktów w banku, ze względu na swoją mniejszą popular-
ność oraz konieczność dedykowania oddzielnych środków i zasobów
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BARIERY ZW.  
Z BEZPIECZEŃSTWEM

CZYNNIKI MOGĄCE 
WPŁYNĄĆ  
POZYTYWNIE NA  
WZROST POPULAR-
NOŚCI BANKOWOŚCI 
MOBILNEJ

CZYNNIKI MOGĄCE 
WPŁYNĄĆ  
POZYTYWNIE NA  
GENEROWANIE  
DOCHODU W KANALE 
MOBILNYM

Brak wypracowanego standardu mechanizmu aktywacji i autoryzacji 
znanego przez klientów niezależnie od banku (rolę tę pełnią kody 
SMS w bankowości internetowej)

Brak świadomości klientów dotyczącej bezpiecznego korzystania ze 
smartfonów (np. niska popularność korzystania z anty-wirusów)

Sukces kanału nie jest ostatecznie przesądzony, co oznacza, że klienci 
mają alternatywę w postaci bankowości internetowej, do którego 
mogą się „wycofać” w przypadku realnego lub wyobrażonego poczu-
cia zagrożenia zw. z korzystaniem z systemu mobilnej bankowości

Rosnąca penetracja smartfonami, praktycznie w każdym segmencie 
socjo-demograficznym

Wzrost popularności tabletów i możliwość pozytywnego przyjęcia 
„bankowości tabletowej” przez klientów nie akceptujących specyfiki 
bankowości mobilnej (mały ekran, ograniczona funkcjonalność)

Promocja rozwiązań bankowości mobilnej również przez operatorów 
telefonii komórkowej i producentów urządzeń

Umiejscowienie bankowości mobilnej jako centrum strategii multi- / 
omni- channel w danym banku co pozwoli zwiększyć chęć do współ-
pracy innych kanałów i zapewnić odpowiednie inwestycje  
w rozwój „Mobile’a”

Mobilna wymiana walut

Przelewy walutowe, inne formy szybkich przelewów międzynarodo-
wych

Przelewy natychmiastowe

Kontekstowe oferowanie kredytowania przy płatności

Kontekstowe oferty partnerów powiązane z płatnościami mobilnymi 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne i inne wysokomarżowe  
instrumenty finansowe

mCommerce – uzupełnienie luki w postaci braku wygodnej metody 
płatności za usługi i towary w aplikacjach i stronach „lekkich” pol-
skich sklepów internetowych

GŁÓWNE SZANSE ROZWOJU RYNKU

Pomimo określonych barier, widzimy dla bankowości mobilnej określone 
szanse biznesowe, wpływające pozytywnie na jej rozwój:
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2. ANALIZA FUNKCJONALNA BANKOWOŚCI  
    MOBILNEJ

PLATFORMY I TRANSAKCJE

DOSTĘPNE PLATFORMY

Dostęp do usług bankowości mobilnej może zostać klientowi dany na dwa 
sposoby – za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub lekkich stron interneto-
wych dostosowanych do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. 
Lekkie serwisy mobilne były pierwszą odsłoną „drugiej fali” bankowości mo-
bilnej w Polsce. Pozwalały one w pierwszych wersjach na sprawdzenie in-
formacji o rachunkach i wykonanie prostych transakcji do zdefiniowanych 
odbiorców. Z czasem zakres funkcjonalny stron „lekkich” został rozszerzo-
ny, jednak dużą barierę w rozwoju stanowiły ograniczenia technologiczne, 
w tym brak standardu dotyczącego autoryzacji transakcji takich jak przelewy 
wychodzące. Obecnie wciąż stosuje się strony mobilne jako punkt dostępu 
do usług bankowych, jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat ustąpiły one 
miejsca aplikacjom mobilnym i aktualnie stanowią kanał, który można okre-
ślić jedynie jako „wspierający” 

Pierwsze aplikacje mobilne w bankach były od strony funkcjonalnej zwykle 
kopią lekkich stron internetowych, pozwalając klientom na sprawdzanie in-
formacji i historii rachunków, wykonywanie przelewów na rachunki zdefinio-
wane czy założenie lokat. Wraz z popularyzacją kanału mobilnego aplikacje 
zyskiwały coraz więcej funkcjonalności i dzięki ich specyfice technicznej były 
w stanie zniwelować bariery, które banki napotkały przy rozwoju stron „lek-
kich”. Aplikacje pozwalały na lepsze wykorzystanie możliwości m.in. dzięki 
dostępowi do takich funkcjonalności specyficznych dla telefonu komórkowe-
go jak GPS, książka adresowa czy aparat. 
Większość z analizowanych przez nas banków daje klientowi dostęp do ban-
kowości mobilnej przez lekki serwis transakcyjny, natomiast każdy z nich ofe-
rował aplikację.
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Lekki Serwis 
Internetowy

TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK
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W związku z rosnącym zainteresowaniem klientów tabletami coraz wię-
cej banków zaczyna oferować aplikacje także na te urządzenia. W praktyce 
wszystkie aplikacje mobilne działają na urządzeniach o odpowiedniej wersji 
systemu – np. aplikacja stworzona z myślą o smartfonach z systemem An-
droid. Dedykowane aplikacje ma BZWBK, mBank i Orange Finanse oraz ING. 
Dodatkowo Bank Millennium uruchomił aplikację na Windows 8, działającą 
również na tabletach z tym systemem.
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Android TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

iOS TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Windows 
Phone

TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK
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Tablet (iPad) TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE TAK NIE

Tablet (An-
droid)

TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE TAK NIE

W przypadku banków 
o międzynarodowej 
marce, trzeba uważać 
aby ściągnąć aplikację 
dedykowaną właśnie 
dla polskiej spółki.

Platformy

Platformy
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Dylemat strategiczny

Przeanalizowaliśmy na przykładzie Alior Banku podejście do plaso-
wania w sklepach kilku aplikacji. Po pierwsze funkcjonują dwie głów-
ne aplikacje transakcyjne – Alior Bank oraz T-MOBILE Usługi Bankowe 
dostarczane przez Alior Bank, co jest jak najbardziej zrozumiałe, bo 
charakteryzuje je inny „branding” i inna populacja obsługiwanych 
klientów. Do tego mamy  dostępną aplikację Token Mobile - dostęp-
ny jako metoda autoryzacji transakcji w serwisie internetowym oraz 
mobilnym T-Mobile Usługi Bankowe, z unikalnym na polskim rynku 
rozwiązaniem umożliwiającym aktywację tej aplikacji przy korzysta-
niu z aplikacji transakcyjnej – usługi zgrabnie „rozmawiają ze sobą”, 
co umożliwia wygodne logowanie bez konieczności pamiętania hasła 
oraz autoryzację transakcji wykonywanych z aplikacji mobilnej. Kolej-
na aplikacja dostępna w sklepach brandowana marką Aliora to Mapa 
Okazji – tym razem sygnowana jako dostępna dla klientów obu ma-
rek. Wymaga krótkiej rejestracji z użyciem adresu e-mail i bazując na 
geolokalizacji zapewnia informację o najbliższych punktach udostęp-
niających zniżki przy płatnościach kartami Aliora i jego marki przy-
gotowanej razem z T-MOBILE. Alior postanowił również wykorzystać 
potencjał biznesowy klientów często wymieniających walutę i szu-
kających w tym zakresie dobrych stawek, wprowadzając aplikacyjną 
wersję swojego kantoru – stąd kolejna aplikacja KANTOR WALUTOWY, 
którą aktywuje się specjalnym kodem pobieranym z serwisu interne-
towego KANTORU. Kolejną aplikacją jest typowo płatnościowa IKASA 
– podobna do tej, którą ma chociażby GETIN Bank i która po dowiąza-
niu konta umożliwia realizację płatności mobilnych w sieciach skle-
pów Biedronka.

APLIKACJE DOSTARCZANE PRZEZ ALIOR (Google Play):
ALIOR BANK, T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DOSTARCZA ALIOR BANK, 
TOKEN MOBILE, MAPA OKAZJI, KANTOR WALUTOWY, iKASA ALIOR 
BANK

PLUSY „WIELOAPLIKACYJNOŚCI”
- Z perspektywy banku: możliwość szybkiego wdrożenia nowej funk-
cjonalności bez konieczności integracji
- Z perspektywy klienta: do każdej funkcji dedykowana aplikacja

MINUSY „WIELOAPLIKACYJNOŚCI”
- Z perspektywy banku: brak obrazu klienta „360”, konieczność utrzy-
mania wsparcia technicznego oraz biznesowego dla n-rozwiązań  
- Z perspektywy klienta: trudność w zrozumieniu „która aplikacja jest 
od czego”, konieczność pamiętania kilku loginów, haseł, przejście kil-
ku procesów aktywacji / rejestracji aplikacji

KILKA CZY JEDNA  
APLIKACJA OD BANKU?
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Saldo  
rachunków TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Historia transakcji TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Informacje  
o kartach TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE

Szczegóły posiada-
nych produktów TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Wyszukiwanie historii 
po zadanych kryte-
riach (filtrowanie)

TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK

Informacja o stanie 
konta przed zalogo-

waniem
TAK NIE TAK NIE NIE TAK NIE NIE TAK NIE

INFORMACJE

INFORMACJE

TRANSAKCJE

Dostęp do informacji o produktach bankowych jest jedną z podstawowych, 
ale także najważniejszych funkcji bankowości mobilnej. Jest to często rów-
nież pierwsza funkcjonalność, z którą styka się nowy klient tego kanału, tym 
bardziej istotną sprawą jest dostarczenie mu pełnego zakresu informacji 
w jak najwygodniejszy i jak najprostszy sposób. 
Aplikacje analizowanych przez nas banków oferowały klientom bardzo po-
dobny zakres, różniły się one głównie pod względem możliwości sprawdzenia 
stanu salda przed zalogowaniem i możliwością filtrowania historii transakcji. 

Drugą najważniejszą funkcją aplikacji i lekkich stron bankowości mobilnej jest 
możliwość dokonywania transakcji. Początkowo zakres funkcji transakcyjnych 
był bardzo ograniczony względami technologicznymi i bezpieczeństwa. Pierw-
szymi dostępnymi transakcjami były przelewy na zdefiniowane rachunki i między 
rachunkami własnymi klienta.
Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło, zakres podstawowych transakcji do-
stępnych we wszystkich bankach został także rozszerzony o przelewy na dowol-
ne rachunki. To jednak nie wszystko, banki ścigają się ze sobą na wdrożenie naj-
bardziej kreatywnych, lub po prostu przydatnych typów transakcji bankowych.  
Najczęściej występującymi rodzajami transakcji występującymi w naszej analizie 
były wspomniane wcześniej przelewy, doładowania GSM, spłaty karty kredyto-
weji możliwość wypłacania gotówki z bankomatów bez karty. Rzadziej występu-
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jącymi, ale równie użytecznymi funkcjami transakcyjnymi są w naszej opinii prze-
lewy natychmiastowe (Express ELIXIR lub BlueCash), przelewy na numer telefonu 
i przelewy walutowe. W tym zakresie podejście banków rożni się dużo bardziej 
niż w przypadku podstawowych funkcji transakcyjnych. Połowa z analizowanych 
banków oferowała przelewy na numer telefonu, trzy oferowały przelewy natych-
miastowe, a tylko dwa banki oferowały przelewy walutowe.
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Przelew na  
rachunek własny TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Przelew na rachunek 
zdefiniowany obcy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Przelew na rachunek 
niezdefiniowany 

obcy
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Przelew walutowy na 
rachunek w Polsce NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE

Przelew walutowy  
za granicę NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE

Przelew cykliczny - 
zlecenia stałe NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE TAK NIE

Przelew na ZUS NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE

Przelew na US NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE

Przelew  
natychmiastowy TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE

Przelew na  
numer telefonu TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE TAK

Wypłata z bankomatu 
bez karty TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK TAK

Spłata Karty Kredy-
towej TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE

Przelew QR Code TAK TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK NIE NIE

TRANSAKCJE
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Serwisy internetowe umożliwiające zarządzanie rachunkiem kar-
ty pre-pad – czy to wirtualnej, czy to posiadającej swoją odsłonę  
w postaci plastikowej są już znane – taki serwis od dłuższego czasu 
ma np. Bank Zachodni WBK. Niektóre banki umożliwiają podgląd i za-
rządzanie kartami pre-paid przez standardowy serwis transakcyjny,  
w którym klient może zarządzać tym produktem razem  z innymi swo-
imi rachunkami – tak jest chociażby w Banku Millennium. Ten bank 
deklaruje, że podgląd salda takiej karty możliwy jest również przez 
aplikację mobilną, co jest naprawdę unikalną wartością i spełnia pod-
stawowy warunek jaką dają aplikacje mobilne, czyli możliwość we-
ryfikacji dostępności środków na danym produkcie tuż przed podję-
ciem decyzji o zakupie – na przykład już na miejscu w sklepie. 
Z kolei dwa największe banki - PKO BP oraz Pekao SA oferują portmo-
netki, które można nazwać mobilnymi – aby z nich skorzystać wystar-
czy ściągnąć aplikację ze sklepu i podając kilka podstawowych infor-
macji w mobilnym wniosku, otrzymać swój unikalny numer rachunku 
pre-paid w formacie IBAN i rozpocząć korzystanie z usługi. 

CECHY „PORTMONETEK MOBILNYCH”:
- DOŁADOWANIE KONTA: aby to zrealizować trzeba skopiować numer 
rachunku i wykonać na jego rzecz tradycyjny przelew (choć w PeoPay 
mamy też możliwość wygenerowania QR-kodu, który okazujemy in-
nemu użytkownikowi usługi aby przelał nam środki w trybie on-line, 
innym sposobem jest wpłata kartą możliwa po wpisaniu jej danych 
bezpośrednio w aplikacji);
- PROBLEMY Z PODŁĄCZENIEM POD „GŁÓWNE KONTO”:  w przypadku, 
gdy najpierw zakłada się portmonetkę, a dopiero w kolejnym kroku 
chce się podłączyć do aplikacji standardowe konto osobiste w danym 
banku - wydaje się, że ta opcja jest lepiej rozwiązana w Pekao SA, 
gdzie można w wygodny sposób dołączyć posiadane EUROKONTO  
do aplikacji wcześniej już zainstalowanej i korzystać z obu produk-
tów, niż w IKO, gdzie takiej możliwości nie ma;
- MIGRACJA: jeżeli portmonetka mobilna ma być jedynie „zaha-
czeniem” klienta, a głównym celem biznesowym przyświecającym 
produkcji portmonetki ma być pozyskanie klienta na pełne konto 
osobiste, to  proces „upgrade’u” na konto z poziomu aplikacji port-
monetkowej powinien być z perspektywy klienta „lekki, łatwy i przy-
jemny” – a na razie niestety nie jest;
- SZYBKIE OTWARCIE PRODUKTU: wystarczy ściągnąć aplikację 
i przejść prostą rejestrację, nie potrzeba nawet skanu dowodu oso-
bistego.

PORTMONETKI  
MOBILNE BANKÓW – CZY MAJĄ SENS?

Dylemat strategiczny
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Poczta wewnętrzna - 
przychodząca NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE

Wirtualny doradca TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Zmiana nazwy 
rachunku TAK NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE NIE NIE

Formularz kontaktu 
z doradcą na wybra-

ny temat
TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK NIE

Programy  
lojalnościowe TAK NIE TAK NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE

Ustawianie usług 
ulubionych NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE TAK NIE NIE

Geolokalizacja TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Powiadomienia 
SMS/e-mail/ 

w aplikacji/PUSH
TAK TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE

Przechowanie  
paragonów NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE

USŁUGI  
DODATKOWE

Czynnikiem najbardziej różnicującym aplikacje bankowe są szeroko rozu-
miane usługi dodatkowe. Są to funkcjonalności niezwiązane bezpośrednio 
z transakcyjnością, ale dostarczają użytkownikowi wartość dodaną lub uła-
twiają korzystanie z usług bankowych.
Przykładami funkcjonalności ułatwiających klientowi obsługę swoich produk-
tów i kontaktu z bankiem są chociażby możliwość zmiany nazwy rachunku, 
ustawienia ulubionych usług w aplikacji czy możliwość sprawdzenia poczty 
bankowej. Dwie pierwsze funkcjonalności pozwalają klientowi dostosować 
ustawienia aplikacji do własnych upodobań. Natomiast możliwość podejrze-
nia poczty być może nie jest na dzień dzisiejszy niezbędne, ale wraz ze wzro-
stem użytkowników korzystających jedynie z aplikacji mobilnych do kontaktu 
z bankiem może okazać się konieczne. 

USŁUGI DODATKOWE
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Drugim typem usług dodatkowych jakie wyróżniliśmy są funkcjonalności do-
starczające klientowi bezpośrednią korzyść finansową. Banki już od dawna 
stosują wartości dodatkowe przy sprzedawanych przez siebie produktach 
takich jak karty kredytowe i debetowe. Przyjmować mogą one bardzo różne 
formy – od usług typu moneyback, przez oferowanie pakietów assistance, aż 
po coraz częściej stosowane kupony rabatowe. W aplikacjach mobilnych za-
uważamy bardzo podobny trend. Banki coraz bardziej chcą zachęcać klientów 
do korzystania z bankowości mobilnej i szukają na to często niestandardo-
wych sposobów. 
Wszystkie z przeanalizowanych przez nas banków oferowały swoim klientom 
funkcję geolokalizacji. Jej zakres różnił się w poszczególnych bankach, część 
pokazywała tylko bankomaty i oddziały, inne natomiast także punkty w których 
można skorzystać z rabatów oferowanych przez bank, a niektóre jak Bank Za-
chodni WBK, także dodatkowe punkty usługowe jak stacje paliw czy markety. 

W pogoni za poprawą efektywności kosztowej banki od początków istnienia  
kanałów elektronicznych wdrażały kolejne funkcjonalności pozwalające 
na odciążenie sieci oddziałów. Jedną z pierwszych była wypłata gotówki z kon-
ta bankowego. W celu zmniejszenia nakładu pracy jakie inwestowały w obsłu-
gę gotówki w oddziałach banki stworzyły bankomaty. Był to krok, który przez 
lata znacząco zmniejszył liczbę tego typu transakcji realizowanych w placów-
kach. Następnym znaczącym krokiem było stworzenie serwisów bankowości 
internetowej. Na początku oferowała jedynie informacje o stanie rachunków 
klienta, ale z czasem pozwoliła także na wykonywanie przelewów. Z czasem 
klienci usług bankowości mobilnej i internetowej mogli już z łatwością wyko-
nywać wiele rodzajów przelewów i płatności. Następnym naturalnym krokiem 
dla banków stało się oferowanie klientom dostępnych on-line, zautomatyzo-
wanych  procesów umożliwiających zakup produktów bankowych. 

PROCESY SPRZEDAŻOWE W BANKOWOŚCI MOBILNEJ – 
ANALIZA STANU BIEŻĄCEGO I PERSPEKTYWY ROZWOJU

PRODUKTY DEPOZYTOWE

Sprzedaż lokat terminowych w kanale mobilnym prowadzona jest od począt-
ków jego istnienia. Jest to wynikiem tego, że jest to produkt bardzo prosty 
a jego zakup nie stanowi dla klienta ryzyka. Dzisiaj praktycznie wszystkie ban-
ki oferujące bankowość mobilną dają swoim klientom możliwość zakładania 
lokat w tym kanale. W związku z dość prostą naturą tego produktu formularz 
wypełniany przez klienta jest bardzo prosty i krótki przez co doskonale nadaje 
się do wdrożenia w aplikacjach mobilnych czy na „lekkich” stronach interne-
towych banków. Wiele banków wykorzystuje produkty depozytowe do pro-
mocji swoich kanałów mobilnych przez sprzedaż lokat o lepszym oprocento-
waniu niż ma to miejsce w oddziałach czy bankowości internetowej. 
Pośród analizowanych banków tylko ING Bank śląski nie oferował swoim 
klientom lokaty w kanale mobilnym, natomiast w jej miejsce oferował jako 
jedyny zakup konta oszczędnościowego.
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Konto oszczęd-
nościowe NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE

Lokata TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK

SPRZEDAŻ W 
SERWISIE

Proces sprzedaży produktów kredytowych w kanałach elektronicznych banków 
jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Banki bardzo ostrożnie podchodzą do ofe-
rowania kredytów online głównie ze względów bezpieczeństwa, choć podejście 
to zmienia się coraz bardziej po sukcesach jakie w tym zakresie odniosły banki, któ-
re zdecydowały się na podjęcie tego kroku w bankowości internetowej.  Procedury 
związane z podpisaniem przez klienta umowy o kredyt gotówkowy przez długi czas 
uniemożliwiały wdrożenie takich procesów w kanałach zdalnych, jednak obecnie 
już klika banków oferuje swoim klientom takie rozwiązania w bankowości interne-
towej, są to między innymi Bank Zachodni WBK, mBank, Millennium i Getin Bank.
Obecnie tylko cztery z badanych przez nas banków oferowały procesy sprzedażo-
we produktów kredytowych w aplikacjach mobilnych – Millennium, mBank i BZ 
WBK oraz ING Bank Śląski. 
Zdigitalizowane procesy sprzedażowe zostały przez banki uproszczone i dostoso-
wane do korzystania na ekranach urządzeń mobilnych. Formularze we wszystkich 
bankach są wygodne i ergonomiczne. Produkty kredytowe w kanałach elektro-
nicznych oferowane są stałym klientom którzy przez dłuższy czas, zwykle powyżej 
sześciu miesięcy, są aktywnymi klientami banku ze stałymi wpływami na rachu-
nek. Na podstawie informacji zebranych przez ten czas banki przygotowują dedy-
kowaną ofertę kredytową i na jej podstawie prezentują procesy online. Dokumenty 
dostarczane są do klientów drogą elektroniczną dzięki czemu całość procesu wy-
konywana jest w jednym urządzeniu bez konieczności wizyty w oddziale czy roz-
mowy z doradcą w call center.  
Wszystkie z czterech banków oferowały w aplikacji pożyczkę gotówkową. Same 
procesy sprzedażowe różnią się nieco między bankami, zwłaszcza pod względem 
liczby pól które klient musi wypełnić, jednak każdy z nich był przejrzysty i dobrze 
przystosowany do wypełniania na urządzeniu mobilnym.

PRODUKTY KREDYTOWE



29

Wojciech Witowski, ekspert ds. sprzedaży elektronicznej w Banku Zachodnim WBK SA
Produkty kredytowe dostępne online przeżywają w ostatnim czasie intensywny rozkwit na rynku bankowym. 
Coraz częściej Polacy poszukują rozwiązań, które zapewnią im dodatkowe środki w prosty i szyb-
ki sposób, bez konieczności udawania się do banku czy dzwonienia do konsultanta. Platformą, 
która najlepiej spełnia tą potrzebę jest właśnie nowoczesna bankowość mobilna. To telefon stał 
się urządzeniem, które mamy zawsze przy sobie i dzięki któremu, za pomocą kilku kliknięć w aplik-
acji banku, możemy otrzymać zasilenie naszego rachunku środkami z kredytu lub zwiększyć limit 
kredytowy naszego konta. Tworząc proces wnioskowy w aplikacji BZWBK24 mobile, stanęliśmy przed 
wyzwaniem dostosowania dotychczasowego procesu poprzez maksymalne jego skrócenie i upro-
szenie, tak aby wpasował się w specyfikę niewielkiego ekranu smartfona. Intensywne prace i bada-
nia pozwoliły nam na optymalne rozłożenie pól wniosku oraz dopasowanie najlepszych narzędzi, 
dzięki którym użytkownik aplikacji, w wygodny sposób, jest w stanie wypełnić wniosek, zapoznać się 
z warunkami kredytowymi i zaakceptować umowę. Wszystko się dzieję w ciągu kilku minut a sama 
decyzja kredytowa, podobnie jak w procesie internetowym, to kwestia kilkudziesięciu sekund. 
Dzięki tak przygotowanemu procesowi, byliśmy w stanie umożliwić naszym klientom wnioskowan-
ie o dodatkowe środki w sytuacjach kiedy są one najbardziej potrzebne. Wnioski mobilne, dzięki 
swojej prostocie, stały się także świetnym rozwiązaniem dla klientów, którzy z pewnych względów 
nie przekonali się do bankowości internetowej. Wielu z nich rozpoczyna swoją znajomość z kanałami 
zdalnymi właśnie od bankowości mobilnej, gdzie wypełnienie wniosku jest dla nich po prostu łatwiejsze.

EKSPERT RAPORTU:
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Kredyt gotówkowy TAK TAK NIE NIE NIE TAK NIE NIE TAK NIE

Zwiększenie limitu 
karty kredytowej NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Limit w koncie TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Zwiększenie limitu  
w koncie NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

SPRZEDAŻ W 
SERWISIE



mBank i BZWBK udowodniły, że sprzedaż produktów kredytowych w aplika-
cjach bankowości mobilnej jest nie tylko możliwa, ale także efektywna. W cza-
sie konferencji prasowej podsumowującej wyniki banku PKO BP mogliśmy 
usłyszeć zapowiedź, że w 2015 roku bank skupi się na wdrożeniu koncepcji 
omnichannel, której jednym z elementów będzie wdrożenie pożyczki gotów-
kowej w kanałach elektronicznych, w tym także w IKO. 
Uważamy, że jest to trend który wpłynie także na inne banki i na przestrzeni 
najbliższych kilku - kilkunastu miesięcy oferta produktów kredytowych do-
stępna będzie w większości aplikacji badanych przez nas banków. 
Udostępnienie klientom możliwości zakupu produktów kredytowych w ban-
kowości mobilnej niesie ze sobą korzyści zarówno dla banku jak i dla klienta. 
Najważniejszą wartością dla klienta jest to, że uzyskuje dostęp do produktów 
kredytowych dostępnych praktycznie od ręki dzięki obsłudze wniosku online 
w urządzeniu, które ma zawsze przy sobie. Z perspektywy banku najważniej-
szą korzyścią jest wzrost sprzedaży i organicznie kosztów związanych z obsłu-
gą wniosków przez pracowników w oddziałach i call center. 
Rozszerzanie oferty sprzedażowej w bankowości mobilnej ma sens nie tylko 
wizerunkowy ale przede wszystkim biznesowy. Wdrażanie procesów sprzeda-
żowych poprawia business case dla bankowości mobilnej zarówno jako sa-
modzielnego kanału obsługi jak i jako integralnej części strategii omnikanało-
wości w bankach. 
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Ubezpieczenie 
turystyczne TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

SPRZEDAŻ W 
SERWISIE

PERSPEKTYWY ROZWOJU

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

Piotr Strzyżewski, dyrektor w AVIVA-BZWBK

W grudniu 2013 roku wdrożyliśmy unikatowy na skalę europejską projekt sprzedaży ubezpieczenia tury-
stycznego „Na Podróż” na wyjazdy zagraniczne oferowanego przez BZ WBK-Aviva w aplikacji Mobile. Strate-
giczna decyzja wymagała zbudowania modelu sprzedaży tak, aby nie był to jedynie test kanału mobilnego, 
ale by aplikacja mogła od startu zagwarantować sukces komercyjny. Powiązanie funkcjonalności ubezpie-
czeniowej z ogromną liczbą użytkowników bankowości Mobile zostało wyróżnione w raporcie Forrester 
Research 2014. W dniu rozpoczęcia sprzedaży funkcjonowało już 200 tys. aktywnych użytkowników aplikacji 
z możliwością zakupu ubezpieczenia w niecałe 2 minuty. Wyzwaniem i celem jest sztuka połączenia możli-
wości nowoczesnej technologii z funkcjonalnym i efektywnym modelem biznesowym. 

EKSPERT RAPORTU:



Uważamy, że wdrożenie procesów sprzedażowych lokat, kont oszczędnościo-
wych, kredytów gotówkowych i limitów w koncie to dopiero początek prze-
kształcania bankowości mobilnej w pełnoprawny i w pełni zadowalający po-
trzeby klienta kanał „codziennego bankowania”. 
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Płatności mobilne to jedno z najgoręcej dyskutowanych zastosowań urządzeń 
mobilnych w ostatnich latach. Przez ten czas powstało wiele modeli bizne-
sowych i technologicznych. Wiele podmiotów z szeroko rozumianego rynku 
instytucji finansowych próbowało swoich sił wypuszczając na rynek kolejne 
aplikacje. Przekazy marketingowe przekonywały, że płacenie telefonem jest 
wygodne, bo „nie trzeba brać ze sobą portfela”, „nie trzeba wyjmować karty” 
czy dlatego, że „telefon mamy zawsze przy sobie”. Pomimo usilnych starań 
i podejmowanych działań oraz na przekór temu, że płatności mobilne rzeczy-
wiście mogą być dla klienta wygodną i użyteczną alternatywą dla płatności 
kartami debetowymi i kredytowymi to wciąż nie stały się realnym „zagroże-
niem” dla innych narzędzi płatniczych. 
Najpoważniejszym problemem w popularyzacji płatności mobilnych jak dotąd 
był brak standaryzacji ich form oraz mnogość rozwiązań dostępnych na ryn-
ku. Klienci zwykle szukają rozwiązań, które będą dla nich łatwe do zrozumie-
nia i używania, a zarazem na których będą mogli polegać. W sytuacji, w której 
dostępnych jest wiele form płatności ich sieci akceptacji rzadko się w pełni po-
krywają. W przypadku płatności kartami klienci wiedzą jaki jest ich zasięg oraz 
są pewni, że jeżeli w sklepie naziemnym dostępny jest terminal to na pewną 
będą mogli zapłacić kartą niezależnie od jej wydawcy. W przypadku płatności 
sprawa nie jest taka oczywista. Odpowiedzią na ten problem może być Blik, 
który pod jednym wspólnym rozwiązaniem zrzeszył sześć banków.
Kolejnym utrudnieniem jest to, że część płatności mobilnych nakłada na klienta 
wymagania, które w wielu przypadkach są trudne do spełnienia. Doskonałym 
przykładem takich wymagań jest w przypadku rozwiązań „sim-centric”, ko-
nieczność bycia klientem równocześnie wybranego banku i operatora telefonii 
komórkowej. Jest to restrykcja która znacząco ogranicza klientów którzy mogą 
z tej technologii skorzystać. Historycznie wynikało to z problemu technologicz-
nego związanego z dostarczeniem bezpiecznego elementu karty. Do tej pory 
najpopularniejszym rozwiązaniem było wykorzystanie karty SIM NFC, jednak 
od niedawna dostępna jest technologia HCE (ang. Host card emulation), któ-
ra pozwala na przechowywanie informacji karty na serwerze banku zamiast 
na karcie SIM. Rozwiązanie to nie tylko zmienia model biznesowy (klienci nie 
muszą już być równocześnie klientami określonego operatora GSM), ale po-
zwala na znaczne ułatwienie procesu korzystania z usługi. Klient nie musi już 
wymieniać swojej standardowej karty w placówce operatora, co pozwala mu 
oszczędzić czas, ale także znacznie upraszcza sam proces uruchomienia i jest ła-
twiejsze do zrozumienia i zaakceptowania przez szerokie masy konsumentów. 

PŁATNOŚCI MOBILNE – PORÓWNANIE MODELI PŁATNOŚCI 
MOBILNYCH
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Płatność w fizycznym POS - zbliżeniowo TAK TAK NIE NIE

Płatność w fizycznym POS - kod NIE TAK TAK NIE

Płatność w sklepie internetowym NIE TAK TAK NIE

Płatność bez POS (parkingi, komunikacja miejska) NIE NIE NIE TAK

Wypłata gotówki z bankomatu TAK* TAK** TAK*** NIE

PŁATNOŚCI MOBILNE

* W bankomatach z czytnikiem NFC ** W bankomatach Pekao SA *** W bankomatach sieci banków uczestniczących w konsorcjum PSP

Płatności NFC wykorzystują fale radiowe do komunikacji między urządzeniem 
mobilnym a terminalem płatniczym lub innym urządzeniem mobilnym. Dzia-
łanie NFC przypomina płatność kartą zbliżeniową. Po uruchomieniu w urzą-
dzeniu mobilnym aplikacji płatniczej przykłada się je do terminala z technolo-
gią zbliżeniową i płatność zostaje wykonana. NFC w kontekście wykonywania 
płatności była ogłaszana jako technologia, która może zrewolucjonizować ry-
nek. Jak dotąd tak się nie stało, ale coraz więcej instytucji finansowych wdra-
ża lub jest zainteresowanych wdrażaniem płatności właśnie w tej technolo-
gii. Bardzo dużą szansą dla jej popularyzacji jest HCE, która pozwoli bankom 
i innym instytucjom finansowym oferować płatności NFC bez konieczności 
wchodzenia w partnerstwo biznesowe i konieczność przechodzenia złożo-
nych negocjacji z operatorami telefonii komórkowych.   
Płatności w technologii NFC oferują cztery z analizowanych przez nas banków, 
trzy z nich wdrożyły je we współpracy z operatorami GSM, natomiast bank Pe-
kao SA zdecydował się na wykorzystanie HCE.
W Raiffeisen Polbanku aby móc skorzystać z płatności mobilnych klient musi 
spełnić szereg wymagań. Po pierwsze musi być klientem banku i posiadać 
kartę kredytową Raiffeisen, musi być klientem T-Mobile oraz posiadać telefon 
komórkowy posiadający funkcjonalność NFC kupiony w sieci T-Mobile. Oran-
ge Finanse to usługa bankowa, która powstała ze współpracy mBanku i ope-
ratora telefonii komórkowej Orange. Marka weszła na rynek w październiku 
2014 i poza standardowymi produktami bankowymi zaoferowała klientom 
aplikację mobilną. W aplikacji klienci mieli dostęp do standardowych funk-
cjonalności dostępnych wcześniej w aplikacji mBanku. W lutym 2015 została 
wzbogacona o płatności NFC.

NFC
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Płatność NFC wdrożono w modelu SIM centric, wymagającej odpowiedniej 
karty SIM dostarczanej klientom przez Orange. Nowi klienci kupujący usługi 
Orange mogą w czasie jednej wizyty w salonie kupić telefon i otworzyć konto 
Orange Finanse. O NFC można zawnioskować bezpośrednio w aplikacji. Kar-
ta bankowa połączona jest z rachunkiem, więc wszystkie płatności wykona-
ne przez NFC wykorzystują środki dostępne na rachunku klienta i widoczne 
są w historii transakcji.
Podobnie jak w poprzednich dwóch bankach ING wdrożył płatności NFC 
we współpracy z operatorem telefonii komórkowej. Współpraca ING i Oran-
ge zaowocowała wdrożeniem płatności mobilnych pod koniec 2014 roku. 
Kartę NFC klient może zamówić w aplikacji mobilnej, serwisie internetowym 
i dowolnym oddziale banku. Standardowo do korzystania z takich płatności 
klient musi posiadać telefon z funkcją zbliżeniową i kartę SIM NFC. Instala-
cja karty Visa odbywa się automatycznie a zakończony proces potwierdzany 
jest wiadomością SMS. Ciekawą funkcjonalnością karty Visa NFC w banku ING 
jest możliwość wypłacania gotówki z bankomatów za jej pomocą. Wystarczy 
do bankomatu obsługującego funkcję zbliżeniową przyłożyć telefon i wpisać 
kod PIN. Wypłat takich można dokonywać także za pomocą standardowych 
kart zbliżeniowych baku. ING deklaruje, że posiada już ponad 450 bankoma-
tów zbliżeniowych na terenie Polski.  
Poza płatnościami zbliżeniowymi bank ING we współpracy z Visą wdrożył tak-
że usługę V.me. Pozwala ona na dokonywanie płatności w sklepach interneto-
wych. Klient musi jedynie w aplikacji dodać kartę do portfela elektronicznego 
ING. Dzięki temu przy płatnościach w eCommerce nie musi podawać danych 
karty. Klient może dodać karty debetowe, kredytowe oraz pre-paid, także  
innych banków. 

Aby płacić za pomocą aplikacji 
wystarczy wybrać domyślną kartę.
Po wyświetleniu takiego ekranu 
należy zbliżyć telefon do termi-
nala POS. W przypadku wybrania 
domyślnej karty, do wykonywania 
płatności nie trzeba nawet uru-
chamiać aplikacji, wystarczy, że 
włączona jest w telefonie funkcja 
NFC.
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PeoPay jest aplikacją płatniczą przygotowaną przez bank Pekao. Aplikacja ta 
pozwala na dokonywanie transakcji w kilku różnych modelach płatności, po-
cząwszy od kodów jednorazowych, skanowania kodów QR z terminala płat-
niczego lub sklepu internetowego aż po płatności NFC. PeoPay jest aplikacją 
oddzielną od aplikacji bankowości mobilnej Pekao. 
Aplikacja ta jest jak dotąd jedyną pozwalającą na wykonywanie na szeroką 
skalę w Polsce płatności NFC w modelu HCE. Dzięki temu płatności mobilne 
są dostępne dla klientów wszystkich telefonii komórkowych, także tych nie-
posiadających abonamentów a jedynie ofertę pre-paid. Jest to duży krok 
w kierunku popularyzacji płatności mobilnych, ponieważ nakłada znacznie 
mniejsze ograniczenia na klienta niż modele zastosowane przez konkuren-
cję. Bank Pekao zdecydował się także na udostępnienie płatności z PeoPay 
klientom innych banków, oferując im kartę przedpłaconą którą mogą dostać 
w dowolnym oddziale banku lub bezpośrednio w aplikacji. Nie jest to rozwią-
zanie najwygodniejsze, ponieważ wymaga od klienta zasilania rachunku karty 
pre-paid, ale jednocześnie pozwala na korzystanie z płatności mobilnych bez 
konieczności podpisywania w formie papierowej umowy z bankiem Pekao. 
Klienci banku Pekao przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji PeoPay mu-
szą najpierw dokonać rejestracji w serwisie internetowym banku. W czasie  
rejestracji podają swoje dane, wybierają rachunek domyślny do płatności  
mobilnych i ustalają limity płatności.
Klienci chcący skorzystać z oferty pre-paid muszą, po pobraniu aplikacji, do-
konać rejestracji podając swoje dane, adres e-mail i numer telefonu, ustawić 
ePIN oraz zaakceptować stosowne regulaminy usługi. Po zakończeniu reje-
stracji na adres e-mail klienta przychodzą wszystkie dokumenty wraz z nume-
rem rachunku i loginem do aplikacji.
Za pomocą aplikacji PeoPay można dokonać płatności w fizycznym POS 
na kilka sposobów. Po pierwsze za pomocą NFC, aby tego dokonać wystar-
czy odblokować telefon, zbliżyć telefon do terminala i potwierdzić chęć do-
konania płatności ePINem. Płatności NFC można wykonywać we wszystkich 
terminalach zbliżeniowych. Kolejną możliwością jest płatność przez zeskano-
wanie kodu QR wygenerowanego w terminalu lub w PeoPay mPOS. Po zeska-
nowaniu kodu płacący wprowadza numer PIN w aplikacji. mPOS jest usługą 
dostarczaną przez PeoPay i skierowaną do niewielkich działalności gospodar-
czych. Pozwala ona na realizowanie płatności przez QR kod oraz NFC, jeżeli 
telefon na którym jest zainstalowana posiada funkcję zbliżeniową. W naziem-
nych sklepach można także płacić przez wygenerowanie jednorazowego kodu 
transakcji w aplikacji. Wystarczy wprowadzić wygenerowany kod do termina-
lu a następnie wprowadzić w aplikacji kod ePIN.
PeoPay pozwala też na dokonywanie płatności w sklepach internetowych. 
Wystarczy po wybraniu produktów wybrać opcję „Zapłać PeoPay”. Na stronie 
sklepu wygenerowany zostanie kod QR. Kupujący w aplikacji wybiera opcję 
zapłać i skanuje kod QR. Po zeskanowaniu kodu kupujący potwierdza chęć 
dokonania transakcji wprowadzając ePIN. 
Aplikacja pozwala także na wygodne wypłaty gotówki z bankomatu. Wystarczy 
w bankomacie Pekao wprowadzić kod wygenerowany w aplikacji i potwierdzić 
kodem ePIN. 

PEOPAY
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Blik jest metodą płatniczą stworzoną przez sześć z największych polskich ban-
ków – PKO BP, mBank, ING Bank Śląski, Alior, Millennium i Bank Zachodni WBK. 
Sam model płatności nie jest nowy, wcześniej już to rozwiązanie udostępnił swo-
im klientom bank PKO BP w postaci aplikacji IKO. Płatności Blik dostępne są już 
we wszystkich bankach, które wcześniej utworzyły spółkę Polski Standard Płatno-
ści będącą operatorem systemu.
Jest to inicjatywa bardzo oryginalna nie tylko w ska-
li krajowej, ale i europejskiej.  Współpraca sześciu 
banków pod jednym szyldem jest dużą szansą dla 
systemu na stanie się liderem, a docelowo nawet 
standardem płatności mobilnych w Polsce. Wszystkie 
z wymienionych banków zaimplementowały płatność 
Blik w swoich aplikacjach mobilnych co daje im dużą 
przewagę nad głównym konkurentem – PeoPay, który 
na razie nie wyraził gotowości przystąpienia do kon-
sorcjum w żadnej formie.
Od pierwszego dnia od wdrożenia do płatności Blik 
dostęp mają wszyscy mobilni klienci tych banków. 
Odbiorcy  otrzymali dość uniwersalne rozwiązanie po-
zwalające na dokonywanie płatności w sklepach na-
ziemnych i internetowych oraz możliwość wypłat go-
tówki z bankomatów. Wszystkie płatności Blik oparte 
są o kod generowany w aplikacji. Pod tym względem 
oferta PeoPay jest nieco bogatsza ponieważ oferuje także płatności NFCw modelu 
opisanym powyżej.
Płatność w sklepie za pomocą Blik polega na wprowadzeniu w terminalu karto-
wym kodu Blik wygenerowanym w aplikacji mobilnej. Po wprowadzeniu kodu 
aplikacja poprosi o autoryzację płatności na wprowadzoną wcześniej w termina-
lu kwotę. Po jej akceptacji środki z konta zostaną przelane. Płatność w sklepie in-
ternetowym przebiega w bardzo zbliżony sposób. Po wykonaniu zakupów klient 
przechodzi do wyboru formy płatności. Po wybraniu Blik jako formy płatności 
klient generuje kod w aplikacji, wprowadza go w odpowiednie pole na stronie 
sklepu i akceptuje transakcję w telefonie. 
Płatności Blik w aplikacjach bankowych wdrażane były w dwóch różnych mode-
lach. Część banków udostępniła funkcjonalność swoim klientom jeszcze przed 
zalogowaniem, a niektóre wymagają od klientów logowania. Oba te rozwiązania 
mają swoje plusy i minusy. Najważniejszą kwestią jest wygoda korzystania w mo-
mencie płatności w sklepie fizycznym. Konieczność logowania znacząco wydłuża 
proces płacenia i mocno go utrudnia. Ukrycie płatności w części aplikacji wyma-
gającej logowania jest bezpieczniejsze, ale rzeczywiście stanowi to wielką wartość 
przy obecności innych zabezpieczeń. Łatwość wykonywania płatności wydaje się 
być najważniejszym czynnikiem który zadecyduje o sukcesie lub porażce płatno-
ści mobilnych w pojedynku z kartami płatniczymi i gotówką.

BLIK
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Zakupy mobilne wdrożone w aplikacji mobilnej Banku Zachodniego WBK 
są funkcjonalnością oryginalną na rynku. Jest to pierwszy bank, który zdecy-
dował się na dostarczenie swoim klientom swojej nie tylko metody płatności 
w aplikacji, ale także sklepów, w których mogą wykonać zakupy. 
Funkcjonalność daje obecnie dostęp do kilku sklepów i usług. Najciekawszy-
mi z nich są płatności za komunikację miejską, parkingi, hotele i przelewy do-
broczynne.

BZWBK Millennium
mBank / 
Orange 
Finanse
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Transakcje

*Funkcja Blik jest dostępna tylko w aplikacji Alior Banku

ZAKUPY MOBILNE BANKU ZACHODNIEGO WBK

Inicjatywa podjęta przez Polski Standard Płatności jest wielką szansą na popula-
ryzację płatności mobilnych w Polsce. Blik ma szansę dotrzeć do wystarczającej 
liczby klientów aby nie tylko marka ale także sama idea płatności telefonem tra-
fiła nie tylko do klientów świadomych dostępnych technologii ale także do tych 
bardziej konserwatywnych. 
Czy jednak Blik będzie w stanie przekonać ich do zmiany przyzwyczajeń płatni-
czych? Jak dotąd żadna z metod płatności mobilnych nie stała się realnym za-
grożeniem dla obrotu kartowego a tym bardziej gotówkowego. Blik jako techno-
logia poradził sobie z wieloma ograniczeniami technologicznymi i biznesowymi, 
które były nakładane na klienta aby mógł płacić telefonem. Teraz w zasadzie 
wystarczy, że będzie klientem jednego z banków oferujących usługę i będzie po-
siadał telefon mogący obsłużyć aplikację mobilną. Jednak wciąż wątpliwe jest 
czy jest to forma płatności wygodniejsza od na przykład płatności zbliżeniowej. 
Blik zanim stanie się realną alternatywą ma przed sobą jeszcze wiele wyzwań, 
jednak widząc masę klientów, którzy mają tą formę płatności na wyciągnięcie 
ręki, ma duże szanse na to aby odnieść sukces na rynku płatności mobilnych. 

OPINIA OBSERWATORIUM.BIZ

Dostępność do  
usługi Blik  
w aplikacji
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Przed możliwością dokonania zakupów w części sklepów wymagana jest re-
jestracja, tak jest np. w przypadku płatności za parkingi i komunikację miej-
ską. Bilety komunikacji miejskiej można kupić w ponad 60 miastach w Polsce 
i zapłacić za parking w ponad 30. Funkcjonalność ta 
jest dostarczana przy współpracy z dwoma firmami – 
SkyCash i moBILET.
Zakupy mobilne BZWBK nie są usługą która może kon-
kurować innymi formami płatności mobilnych. Jest 
to jednak ciekawy dodatek uatrakcyjniający aplikację 
bankowości mobilnej. Dostarcza klientom unikalną 
wartość dodaną oferującą mniej i bardziej praktyczne 
zastosowania. 

CASE STUDY 

W naszym raporcie nie mogło zabraknąć ambitnego projektu wete-
rana polskiej bankowości elektronicznej – Sławomira Lachowskiego. 
BankSMART podczas startu rynkowego był pozycjonowany jako bank 
stworzony przede wszystkim na urządzenia mobilne. Sławomir Lachow-
ski miał pewnie ambicję aby stworzyć instytucję, która przynajmniej 
częściowo powtórzy sukces mBanku, ponownie wracając na rynku 
z przekazem o prostej, taniej, przejrzystej bankowości , wykorzystującej 
najnowsze zdobycze technologii

UNIKALNE FUNKCJE:
- ZAKŁADANIE KONTA PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ – rozwiązanie cały czas 
unikalne na polskim rynku, w celu identyfikacji wystarczy wykonać zdjęcie 
telefonem dowodu osobistego;
- UWIERZYTELNIENIE UŻYTKOWNIKA I STEROWANIE GŁOSEM – ma być 
optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa i równo-
cześnie ma pozwalać na wygodną obsługę konta np. podczas jazdy samo-
chodem;
 
GŁÓWNE WYZWANIA:
- Wydaje się, że tej marce będzie trudno uzyskać odpowiednią masę kry-
tyczną aby utrzymać się w dłuższej perspektywie na rynku. Jest to efekt 
„klinczu” między stosunkowo niskimi możliwościami marketingowymi 
(budżet), dużą konkurencją innych instytucji oraz możliwością „uren-
townienia” bazy klientów (czemu nie sprzyja samoobsługa). „Ucieczką 
do przodu” może tu być wprowadzona koncepcja „Dyskontu europejskie-
go” i precyzyjnego nastawienia się w ofercie i komunikacji na konkretną 
bazę klientów – wyjeżdżających za granicę. Po boomie lat 2004-08 taką 
ofertę próbowało szykować kilka banków – PKO BP czy BZWBK.  Wyjeżdża-
jący za pracą to na pewno stała i pewna grupa, która dodatkowo może być 
obsłużona bardziej efektywnym kosztowo marketingiem, więc tutaj upa-
trujemy szansę dla SMARtBanku na funkcjonowanie w dłuższym okresie.
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Jednym z kluczowych czynników istotnych dla bankowości mobilnej poza 
kosztami i funkcjonalnością jest jej bezpieczeństwo. Bankowość internetowa 
zapracowała na pozycję usługi bezpiecznej, jednak w ciągu ostatnich kilku lat 
okazało się, że mamy do czynienia z informacjami medialnymi o zdarzeniach 
związanych z nieautoryzowanymi przelewami z kont klientów z wykorzysta-
niem złośliwego oprogamowania typu Citadel, ZEUS, Banapter czy nowsza 
wersja Banaptrix. Bankowość mobilna jest wciąż stosunkowo nowym narzę-
dziem dostępu do banków i stąd naturalne są obawy wśród klientów o jej bez-
pieczeństwo. Czy zatem bankowość mobilna jest bezpieczna oraz być może 
nawet bezpieczniejsza od bankowości internetowej?
Jakie warunki musi spełnić bankowość mobilna aby uznać ją za bezpieczną? 
Z pewnością należy zwrócić uwagę na stosowanie standardów i procedur bez-
pieczeństwa, co dodatkowo zastało wzmocnione przez rekomendację KNF 
dotyczącą bezpieczeństwa płatności internetowych oraz rekomendację D. 
Mimo najlepszych praktyk w postaci projektowania, infrastruktury i realizacji 
aplikacji zgodnie ze standardami bezpieczeństwa ISO 27001, OWASP, PCI DSS, 
wciąż pozostaje słabe ogniwo w postaci czynnika ludzkiego, czyli klienta. 
Porównajmy stosowane zabezpieczenia, które mają zminimalizować wspo-
mniane ryzyka oraz spróbujmy wskazać z jakim poziomem zabezpieczeń 
mamy do czynienia dziś. Dalej zastanowimy się jakie mogą pojawić się nowe 
ryzyka wraz z rozwojem bankowości mobilnej oraz jakie mogą być kierunki 
rozwoju zabezpieczeń. 
Bankowość mobilna wykorzystująca aplikacje natywne do komunikacji z ban-
kiem, wymaga ich instalacji na urządzeniu, na którym chcielibyśmy ją wykorzy-
stywać. Aby zainstalować aplikację w sposób bezpieczny, banki umieszczają 
odnośniki do odpowiednich źródeł na swoich stronach serwisów transakcyj-
nych oraz portalach, można je również wyszukać w sklepach odpowiednich 
dla każdej z platform mobilnych.
Proces rejestracji do bankowości mobilnej różni się w zależności od banków, 
jednak mamy do czynienia z 3 głównymi ścieżkami: 

AKTYWACJA APLIKACJI, DOWIĄZANIE URZĄDZENIA, METODY 
AUTORYZACYJNE I BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI MOBILNEJ

Aby zobaczyć taki komunikat 
klient PKO BP musi przejść proces 
z wykorzystaniem narzędzia mo-
bilnego i Internetu, a następnie 
aby w pełni cieszyć się funkcjon-
alnością swojej aplikacji poczekać 
jeszcze na oddzwonienie konsult-
anta z call-center.
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1. Możliwość korzystania z bankowości mobilnej z użyciem hasła do ka-
nału internet z opcją nadania hasła dla kanału mobilnego. Czasem do pierw-
szego zalogowania wymagane są dodatkowe dane takie jak PESEL, nazwisko 
panieńskie matki, kod SMS lub połączenie z systemu IVR.
2. Konieczność nadania hasła dla kanału mobilnego w celu aktywacji 
bankowości mobilnej.
3. Najbardziej zaawansowana ścieżka zawiera aktywację kanału (na-
danie hasła), a dodatkowo wymaga uwierzytelnienia urządzenia (zaufania) 
w celu realizacji bardziej ryzykowanych operacji: stan konta bez logowania, 
przelewy na rachunek dowolny, zakupy w aplikacji lub możliwość zakupu pro-
duktów bankowych.
Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji bankowości mobilnej w BZWBK czy Ra-
iffeisen Polbank wystarczy posiadać hasło do kanału internetowego. W apli-
kacji Banku Pekao jest dodatkowo wymagany dodatkowy kod aktywacyjny 
z bankowości internetowej. Podczas rejestracji nadaje się hasło mobilne 
do logowania w aplikacji mobilnej (zwykle 4 cyfry), hasło to jest wymagane 
przy rejestracji dla ING, Millennium oraz Getin Banku. Jest to na pewno wy-
godniejsza do wprowadzania forma niż standardowe hasła do bankowości 
internetowej (szczególnie maskowane), jednak w przypadku kradzieży urzą-
dzenia warto zadbać by hasło nie należało do najprostszych gdyż blokowanie 
hasła następuje zwykle po 3 nieudanych próbach (liczba możliwości jest jed-
nak znacząco mniejsza niż w przypadku hasła internetowego). W przypadku 
aplikacji Getin Banku mamy do wyboru hasło lub gest, natomiast w aplikacji 
T-Mobile Usługi Bankowe możemy zdefiniować 4-cyfrowe hasło do mobilnego 
tokena (wymaganego do zainstalowania jako oddzielna aplikacja). W wybra-
nych aplikacjach do rejestracji, poza nadaniem hasła mobilnego, wymagane 
są dodatkowe dane PESEL lub nazwisko panieńskie matki. Dodatkowy krok 
to uwierzytelnienie urządzenia, na którym instalujemy aplikację, zwykle z uży-
ciem kodów SMS na numer telefonu zdefiniowany w banku. W Orange Finanse 
(mBank) istnieje możliwość wyboru sposobu rejestracji: w kanale mobilnym 
plus IVR lub poprzez kanał internetowy z dalszym potwierdzeniem rejestracji 
w kanale mobilnym.
Kolejnym krokiem w kierunku dostępu do autoryzacji przelewów na rachunek 

Aktywacja i ustalenie numeru PIN 
w Tokenie Mobilnym T-Mobile usługi 
bankowe pozwala wygodnie logo-
wać się i autoryzować transakcję 
w podstawowej aplikacji transakcyj-
nej T-Mobile Usługi Bankowe
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dowolny wymagane jest uwierzytelnienie urządzenia, z którego będziemy się 
logować. Krok ten znacząco różnicuje banki, w przypadku aplikacji IKO od PKO 
BP wymagane są dodatkowe kroki związane z bankowością internetową oraz 
wysyłką SMS. W przypadku aplikacji BZWBK, Millennium oraz ING wykorzysty-
wany jest SMS na telefon klienta. W mBanku mamy do czynienia z autoryzacją 
poprzez komunikację głosową IVR na numer telefonu podany przy rejestracji 
do bankowości internetowej. 
Bankowość mobilna w wersji lekkiego serwisu transakcyjnego to tak na praw-
dę okrojona wersja internetowa, więc w zakresie bezpieczeństwa można 
przyjąć, że jest co najmniej tak samo bezpieczna. Z uwagi na ograniczoną 
funkcjonalność (operacje aktywne, które wymagają dodatkowej autoryza-
cji) istnieje mniejsze ryzyko zagrożenia nieautoryzowanej operacji. W za-
kresie bezpieczeństwa nie ma większych różnic jeśli chodzi o zabezpiecze-
nia stosowane przez banki.
Autoryzacja przelewów w bankowości mobilnej jest implementowana w spo-
sób bardziej jednolity niż procesy aktywacyjne i rejestracyjne, jedynie  w apli-
kacji IKO dostarczanej przez PKO BP wykorzystuje się mechanizm z użyciem 
kodów SMS co nie jest zbyt wygodne a dodatkowo wielu klientów instaluje 
aplikację mobilną na telefonie, na który przekazywane są kody SMS, co zna-
cząco zwiększa ryzyko przejęcia kodu autoryzacyjnego. Części rozwiązań 
stosowanych jeszcze w bankowości internetowej nie stosuje się już zupełnie 
w bankowości mobilnej takich jak kody z kart papierowych czy tokenów sprzę-
towych. Jedynie w aplikacji T-mobile mamy do czynienia z osobno instalo-
wanym tokenem mobilnym, jednak podobnie jak z kodami SMS, wykorzysty-
wanie go na tym samym urządzeniu zmniejsza bezpieczeństwo rozwiązania 
mimo wysokiej ergonomii rozwiązania i wygodnej interakcji tokena z główną 
aplikacją bankową.
Aby ograniczyć ryzyko przelewów na rachunek dowolny wybrane banki zdecy-
dowały się zastosować dodatkowe hasło dla aplikacji mobilnych oraz dodat-
kowe, niższe niż w przypadku kanału internetowego limity.
Czy zatem bankowość mobilna jest bezpieczna? Tak, pod warunkiem, że bank 
produkuje i utrzymuje dane rozwiązanie zgodnie z dobrymi praktykami i stan-
dardami bezpieczeństwa, a klient przestrzega podstawowych zasad: stosu-
je hasła, ogranicza dostęp fizyczny osobom trzecim do smartfonu, dba o za-
bezpieczenie na samym urządzeniu, zapewnia bezpieczne połączenia Wifi. 
W przypadku kradzieży urządzenia najważniejsze jest aby PIN nie był trywial-
ny (nie znajdował się na liście najczęstszych haseł), a dodatkowo ważne jest  
zdalne zablokowanie telefonu, jak najszybciej po zauważeniu jego braku.
Aby zabezpieczyć się przed oprogramowaniem typu malware, warto zadbać 
o program antywirusowy, szczególnie w przypadku systemu Android, dla 
którego pojawiały się już aplikacje atakujące klientów bankowości mobilnej. 
Również bezpieczne połączenie ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa apli-
kacji mobilnej, warto zadbać o połączenie przez zaufane sieci WiFi/GSM oraz 
korzystanie z VPN.
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GETIN bank umożliwia korzystanie z aplikacji bez nadania dedyko-
wanego PIN-u, kontekstowy komunikat informuje klienta o koniecz-
ności nadania takiego PIN-u aby w pełni korzystać z funkcjonalności 
aplikacji

W celu aktywacji aplikacji mobilnej Millennium Banku potrzebny 
jest MilleKod, kod SMS, który klient otrzymuje podczas procesu 

na zarejestrowany wcześniej w banku numer telefonu oraz dane 
z dowodu tożsamości w celu wprowadzenia ich do aplikacji. 

Interakcja z serwisem internetowym nie  jest wymagana.

Jacek Uryniuk, Współzałożyciel i redaktor Cashless.pl, Dziennik Gazeta Prawna

PO PIERWSZE USER EXPERIENCE I NOWE FUNKCJE

Obserwując zmiany zachodzące w aplikacjach mobilnych banków na polskim rynku, można 
podzielić je na dwie zasadnicze grupy: aktualizacje zmierzające do uproszczenia nawigacji 
i procesu logowania, poprawiające tzw. user experience, oraz zmiany rozszerzające funkcjo-
nalność aplikacji. 

Wśród nowych funkcji, które dziś stają się standardem a w pierwszej generacji aplikacji próżno 
było ich szukać, wymienić trzeba przede wszystkim moduły służące do składania wniosków kre-
dytowych oraz umożliwiające inicjowanie płatności. 

Przykłady banków, które w ostatnim czasie rozpoczęły sprzedaż pożyczek przez aplikacje to 
Millennium czy BZ WBK. Płatności znajdziemy już w rozwiązaniach oferowanych np. przez Orange 
Finanse, mBank czy ING. Wydaje się, że w najbliższym czasie dostawcy aplikacji będą kontynu-
ować ich rozwój właśnie w tym kierunku. 

EKSPERT RAPORTU:
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3. INNOWACJE NA RYNKU BANKOWOŚCI    
 MOBILNEJ – POLSKA I ŚWIAT

Obserwowanie rozwoju rynku mobilnego w kontekście płatności jest aktual-
nie bardzo frapującym zajęciem. Dzieje się bardzo dużo, na każdym rynku tro-
chę inaczej, a fakt że Polska jest krajem, który jest pod tym względem mocno 
innowacyjny i co za tym idzie obserwowany przez ekspertów z całego świata, 
musi budzić satysfakcję i równocześnie nadzieję, że któreś z przełomowych 
rozwiązań w zakresie mobilnych finansów, ma szansę urodzić się w jednym 
z miast nad Wisłą, Odrą lub Wartą.
W tym rozdziale postaramy się nieco usystematyzować bogaty świat aplikacji 
i rozwiązań mobilnych powiązanych z usługami finansowymi i zainspirować 
najciekawszymi według nas wdrożeniami z innych krajów.
Funkcjonujący obecnie oraz kształtujący się docelowo ekosystem tych roz-
wiązań determinowany jest przez cele biznesowe i strategie podmiotów 
z trzech głównych sektorów rynku:
- sektor bankowości i płatności;
- sektor IT; 
- sektor handlu detalicznego.
Spójrzmy jakie są potencjalne korzyści i potencjalne ryzyka wejścia graczy 
z poszczególnych sektorów w sferę rozwiązań mobilnych finansów.

Rynek rozwiązań mobilnych dla sektora finansowego

możliwość wzrostu wolumenu transkacji

możliwość plasowania oferty bezpśred-
nio do klienta końcowego (b2c)

wejście w nowe kanały płatności (mobile 
pos, remote payments, in-app payments)

niskie zainteresowanie klientów 
(konieczność instalacji kilku aplikacji, 
konieczność zasilania konta w przypaku 
portmonetek)

wysoki budżet marketingowy na promoc-
ję na rynku b2c

POTENCJALNE 
KORZYŚCI:

POTENCJALNE 
RYZYKA:

SEKTOR

Pozabankowy biznes płatniczy 
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możliowść identyfikacji klienta  
i jego zachowań zakupowych

większe możliwości analityczne

większe możliwości promocyjne, w tym 
komunikacja kontekstowa (miejsce zakupu) 
i personalizowana

niskie zainteresowanie klientów 
(konieczność instalacji kilku aplikacji, 
konieczność zasilania konta w przypaku 
portmonetek)

wysoki budżet marketingowy na promoc-
ję na rynku b2c

SEKTOR

Handel detaliczny 

POTENCJALNE 
KORZYŚCI:

POTENCJALNE 
KORZYŚCI:

POTENCJALNE 
RYZYKA:

POTENCJALNE 
RYZYKA:

zwiększenie częstotliwości kontaktu  
z klientem(smartfon zawsze przy tobie, 
sprawdzanie salda)
kontekstowa sprzedaż usług finanso-
wych (kredyty mobilne uruchamiane  
w procesie zakupu w sklepie, aktywizacja 
do zakupów, geolokalizacja, zniżki  
w sklepach)
dostęp do grupy młodych klientów ce-
niących mobilność, „urodzonych ze  
smartfonem w ręku”
możliwość realizacji partnerstw strate-
gicznych z dostawcami usług (operatorzy 
gsm, merchanci)
kolejny kanał umożliwiający migrację 
powtarzalnych transkacji z kanału od-
działowego

migracja klienta do kanału o mniejszym 
zakresie funkcjonalności niż internet 
i oddział – obniżenie potencjału cross-
sellingu
wykonanie „pracy edukacyjnej” na rzecz 
innych rozwiązań (ryzyko przejścia klien-
ta do pozabankowych usług finansów 
mobilnych)

SEKTOR

Bankowość 

Oprócz wymienionych wyżej sektorów, pojawiają się podmioty – przede wszyst-
kim start-upy – funkcjonujące na ich styku. Tworzą one cały nowy sektor nazywa-
ny FinTech. W szerokiej definicji zawiera się w nim zarówno firmy dostarczające 
nowatorskie rozwiązania IT do sektora finansowego, optymalizującego jego pro-
cesy back-officowe czy nawet front-endowe, jak i nowe podmioty bezpośrednio 
konkurujące z tradycyjnymi instytucjami, oferujące swoje rozwiązania bezpo-
średnio na rynek konsumencki. Kategorią FinTech określa się również całkiem 
nowe fenomeny ekonomiczne jak chociażby walutę wirtualną BITCOIN. 
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Ekosystem finansowych rozwiązań mobilnych dla klienta indywidualnego i zaangażowane sektory

Systemy 
Bankowości  

mobilnej

Bankowość Pozabankowy biznes płatniczy 

Programy lojalnościowe
m-kuponing

Systemy akceptacji płatności
(m- acquiring) eWallety B2C

/sytemy 
płatności mobilnych

ubezpieczenia

mPOSy
(Smartfony/Tablety

jako terminale 
płatnicze)

Usługi maklerskie  

Doradztwo finansowe

eWallety 

Integratorzy
rozwiązań

Wymiana walut

mPożyczki

P2P

IT

FINTECH

HANDEL DETALICZNY („RETAIL”)

Krótka historia oraz zmieniające się trendy konsumenckie i technologiczne 
powodują dużą dynamikę rozwoju tego rynku i trudność w kreowaniu pro-
gnoz dotyczących kierunków jego rozwoju. Pierwszą zasadniczą osią, według 
której rynek może się jednak kształtować, będzie walka o prymat biznesowy 
między sektorem bankowym a pozabankowym biznesem płatnościowym.  
Ta batalia jest istotna, bo jest przede wszystkim walką o klienta i jego per-
spektywę użycia rozwiązań płatniczych. W obu scenariuszach swoje miejsce 
najprawdopodobniej znajdą zarówno banki jak i podmioty powiązane z or-
ganizacjami płatniczymi, związanymi z akceptacją płatności, duzi merchanci 
w kanałach on-line i off-line, firmy dostarczające usługi dodane itd. Kluczowe 
będzie jednak to, kto będzie „właścicielem klienta” z perspektywy bizneso-
wej, czyli jak będzie „brandowana” aplikacja płatnicza, z której będzie ko-
rzystał użytkownik, kto będzie zarabiał na głównych funkcjonalnościach, kto 
będzie mógł na poziomie analitycznym i syntetycznym przetwarzać groma-
dzone dane o transakcjach.
W Stanach Zjednoczonych zdecydowanie prym wiodą firmy IT – Google i Ap-
ple, dla których rynek płatności nie jest kluczowym, ale cały czas istotnym 
elementem układanki biznesowej mającej na celu budowę pełnego ekosyste-
mu rozwiązań konsumenckich. W tym przypadku to banki „biły się” o to, aby 
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Przykłady mobilnych, pozabankowych rozwiązań  
finansowych:

POLSKA - przykłady ŚWIAT -– przykłady

Peer 2 Peer -

Venmo (PayPal)
Square Cash
Facebook Messenger -  
zapowiedź

mPożyczki Kredito24 Kredito24 (kilka krajów z UE) 
Peachy loans (Wielka Brytania)

mPOS Sum Up Square, Lightspeed, erply, Leaf

Kantory internetowe Cinkciarz -

m-kuponing, programy 
lojalnościowe

Payback, Droply, Qpony Groupon, The Coupons

Usługi maklerskie bossa Mobile (DM BOŚ) -

Trading Trading212, Plus500 Plus500

Portmonetki mobilne SkyCash PayPal

Pozabankowe systemy 
płatności mobilnych

-

ApplePay 
Google Wallet (+Softcard)
Current C (planowany „wallet”) 
największych amerykańskich 
merchantów

móc być źródłem pieniądza dla rozwiązań Apple Pay. Z kolei Google Wallet 
(szczegółowo o rozwiązaniach w dalszej części raportu) buduje sojusz z ope-
ratorami komórkowymi, którzy zrezygnowali ze swojego projektu Softcard 
(dawniej ISIS) i mają wesprzeć rozwiązanie technologiczne Google’a swoją 
siłą sprzedażową i brandingiem (co równolegle nie przeszkodziło Google wy-
stąpić o licencję operatora telefonii komórkowej w USA).
Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie jak grzyby po deszczu wystę-
pują pozabankowe mobilne start-upy finansowe, które starają się zaproponować 
rozwiązania wykorzystujące luki funkcjonalne systemów bankowości mobil-
nej. Cała duża pula podmiotów zajmuje się kwestią automatyzacji płatności –  
zarówno na poziomie P2P czy międzynarodowym. Obecny klient oczekuje „na-
tychmiastowości” tego typu transakcji, a obecne rozwiązania mobilne banków, 
czy wręcz całe narodowe systemy bankowe po prostu takich opcji klientom nie 
zapewniają. Przechodząca przez kraje Unii Europejskiej fala obniżek kartowych 
stawek interchange powoduje zwiększanie zainteresowania nowym, „lekkoz-
brojnym” formułom akceptacji płatności elektronicznych – stąd popularność 
rozwiązań typu mPOS, w których do akceptacji płatności wystarczy smartfon lub 
tablet z odpowiednią aplikacją, czasami wzbogacony  o niedużą przystawkę.
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DYLEMAT STRATEGICZNY:

INTEGRACJA Z ROZWIĄZANIAMI ORGANIZACJI PŁATNICZYCH

Kolejnym specyficznym dla sektora bankowego dylematem jest integra-
cja z rozwiązaniami dostarczanymi przez wiodące organizacje płatnicze 
– Visa i Mastercard. Tak długo jak te organizacje nie rozszerzą swojej dzia-
łalności o samodzielny „issuing” instrumentów płatniczych i nie będą 
plasować rozwiązań bezpośrednio do rynku konsumenckiego, to banki 
mogą wykonać duży „skok do przodu” integrując się z rozwiązaniami 
kartowymi, które cechuje wysokie bezpieczeństwo, sprawność opera-
cyjna, doświadczenia we współpracy z bankami i międzynarodowa sieć 
akceptacji. Jedną ścieżką rozwoju są rozwiązania typu mNFC, bazują-
ce na dedykowanych kartach SIM lub wykorzystujące technologię HCE 
i zintegrowane z istniejącymi już rozwiązaniami banków – aktualnie jako 
referencję na tym rynku można uznać wdrożenie MasterCard w Orange 
Finanse, choć jest to wdrożenie cały czas niszowe (ograniczona pula po-
tencjalnych klientów korzystających z usług w obu instytucjach). Druga 
ścieżka to rozwiązania V.me oraz MasterPass, które mają pomóc w wyko-
rzystaniu potencjału m-commerce, który do dziś nie ma wypracowanego 
dobrego standardu płatności w naszym kraju. Jeżeli te nowe rozwiąza-
nia uzyskają szeroką sieć akceptacji po stronie merchantów, a płatności 
za ich pomocą w aplikacjach mobilnych oraz sklepach internetowych bę-
dzie rzeczywiście wygodne dla klientów, banki mogą bardziej zdecydo-
wanie postawić na promocję tych rozwiązań jako preferowanych w tym 
środowisku dla swoich klientów.

MARCIN SZYMCZAK, COMMERCE CLOUD
Aplikacje kuponowe są jednymi z najczęściej pobieranych aplikacji mobil-
nych w Polsce. Podobnie zresztą jak aplikacje bankowe. Z dużym prawdo-
podobieństwem można powiedzieć, że w dużej części przez tę samą grupę 
konsumentów – wyedukowanych technologicznie, dokonujących świado-
mych wyborów przy zakupach i korzystaniu  z usług finansowych. Fuzja obu 
tych rozwiązań, uzupełniona o mechanizmy płatnicze, analityczne i marketin-
gowe może dać ciekawe efekty i istotnie wzbogacić ofertę instytucji finanso-
wych, dla których istotna jest innowacyjność i zapewnienie realnej wartości 
dodanej dla klientów.

EKSPERT RAPORTU:
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DYLEMAT STRATEGICZNY:

INTEGROWAĆ CZY NIE INTEGROWAĆ?
Powyżej wskazaliśmy na szereg rozwiązań mobilnych takich jak kantory 
internetowe, systemy płatności mobilnych, mPOS, które są dostarczane 
przez niezależnych od banków dostawców. Banki muszą sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, czy chcą samodzielnie dobudowywać takie funkcje  
w swoich aplikacjach, czy integrować się z już istniejącymi (jak to po-
średnio zrobił BZ WBK integrując się przez rozwiązania Finanteq ze  
Skycash), czy ignorować te aplikacje, zakładając, że albo nigdy nie będą 
stanowiły znaczącego zagrożenia dla biznesu banków, albo w związku  
z nikłym odzewem ze strony klientów, nie uzyskają masy krytycznej i po 
prostu upadną. 

Dylemat ten łączy się również  z innym, przed którym stoją banki, któ-
re jednak będą chciały znacząco rozbudować funkcjonalność – czy bu-
dować jedną czy wiele aplikacji dla różnych rozwiązań. Na Zachodzie 
niektóre banki plasują oddzielną aplikację dla rozwiązań płatniczych 
(tzw. „wallety”), a oddzielną dla podstawowego systemu bankowości 
mobilnej. W Polsce zrobił tak chociażby Pekao SA oddzielając aplikację 
Peako24 Mobile i PeoPay, choć obserwując chociażby linkowania mię-
dzy aplikacjami, można wnioskować, że wynikało to raczej z ograniczeń 
technologicznych i napiętego harmonogramu wdrożeń niż stanowiło 
konsekwencję przemyślanej decyzji strategicznej. Równocześnie każdy 
z banków zintegrował rozwiązanie Blik ze swoją aplikacją – nikt nie zde-
cydował się na wdrożenie oddzielnej – może będzie to opcja dla mniej-
szych instytucji, które nie są mocne na dziś w rozwiązaniach mobilnych. 
Pozostaje również aplikacja iKasa – sygnowana marką Aliora, który był 
jednym z banków, który zdecydował się wejść w 2013r. w eksperyment 
płatności mobilnych w sieci sklepów Biedronka. Kolejnym przykładem 
jest mobilny token – z analizowanych przez nas banków, PKO BP, Pe-
kao SA czy T-Mobile posiadają oddzielnie instalowane tokeny mobilne,  
z tym że m-token PKO BP zupełnie nie przyda się w korzystaniu z aplika-
cji IKO, a posiadając zainstalowane aplikacje tokenu mobilnego T-Mobile 
oraz aplikacji transankcyjnej T-Mobile usługi bankowe, można wygodnie  
autoryzować transakcje – np. przelewy wychodzące.
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INSPIRACJE ZE ŚWIATA – STANY ZJEDNOCZONE: 

• Funkcjonalność bieżąca systemów bankowości mobil-
nych w bankach USA jest stosunkowo uboga. Aplikacje mo-
bilne (głównie przeznaczone na iPhona, iPad, Android) są 
powszechne, ale ich funkcjonalności są podstawowe, brak 
zintegrowanych rozwiązań związanych z płatnościami typu 
REMOTE.

• Wszystko na to wskazuje, że rok 2015 będzie wreszcie ro-
kiem przełomu biznesowego dla płatności mobilnych w USA 
– popularyzacja ApplePay, planowane wdrożenie CurrentC, 
do tego już pojawiają się informacje, że sam start ApplePay 
spowodował znaczące zwiększenie zainteresowania mer-
chantów i klientów płatnościami mobilnymi i co ciekawe  
dotyczy to również pozostałych metod, np. Google Wallet 

• Specyficznym przypadkiem są banki „Mobile-only”.  Najbar-
dziej znanym rozwiązaniem jest MOVEN, drugim powstały 
niedawno BANKMOBILE.

BANKOWOŚĆ MOBILNA NA ŚWIECIE - INNOWACJE

Bank „mobile-only” promujący się jako bardzo prosta oferta 
finansowa, bez zbędnych dodatków i „denerwujących pro-
wizji”. Opiera się na aplikacji, zintegrowanej z rozwiązaniem 
Personal Finance Management pozwalającej klientowi na 
bieżąco obserwować, tagować i porównywać swoje wy-
datki z takimi parametrami jak postawiony cel, czy historia 
transakcji z wcześniejszych okresów. Poza tym oferuje takie 
funkcjonalności specyficzne dla bankowych aplikacji mobil-
nych jak przelewy Peer2Peer oraz płatności mNFC.

Case Study

CIEKAWOSTKA – STANY ZJEDNOCZONE: 
Rozliczanie czeków w aplikacji mobilnej (mobile deposit). Wiele amery-
kańskich banków udostępnia taką funkcjonalność. Dla przykładu w City Na-
tional Bank rozwiązanie wygląda tak, że klient wchodzi do aplikacji mobil-
nej banku, wybiera odpowiednią opcję, wybiera konto do uznania, wpisuje 
kwotę i wykonuje zdjęcie czeku. Następnie użytkownik otrzymuje e-maila 
od banku z potwierdzeniem przyjęcia czeku do rozliczenia. Rozliczenie 
i uznanie rachunku klienta trwa co najmniej 2 dni robocze. 
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INSPIRACJE ZE ŚWIATA – SZWECJA:  

INSPIRACJE ZE ŚWIATA – HISZPANIA:    

INSPIRACJE ZE ŚWIATA – 
WIELKA BRYTANIA, STANY ZJEDNOCZONE:    

mobilt BankID
Wspólna funkcjonalność dla kilku banków szwedzkich (np. 
SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken). W aplikacjach 
bankowych na telefony komórkowe i tablety dostępny jest 
tzw. mobilt BankID – mobilny podpis elektroniczny. Zapew-
nia on identyfikację użytkownika w celu logowania do ser-
wisów administracyjnych i komercyjnych oraz podpisywanie 
wiążących umów. Wszystkie osoby, które mają szwedzki do-
wód osobisty mogą skorzystać z mobilt BankID. Jest to jeden 
z kilku dostępnych rozwiązań na rynku szwedzkim, ale dzięki 
współpracy z bankami najpopularniejszy – aktywowało go  
6 mln klientów.

Bankowe e-wallety
BBVA wallet umożliwia dopisanie dowolnej karty wyda-
nej przez ten bank do aplikacji m-portfela. Aplikacja działa  
w modelu SIM-centric, jest chroniona dodatkowym PIN-em 
i umożliwia płatności zbliżeniowe. Dodatkowo klient może 
korzystać z dedykowanych zniżek przy płatności, które może 
przeglądać w telefonie. BBVA wykorzystuje swój potencjał 
marketingowy jako sponsora pierwszej ligi hiszpańskiej 
i oferuje klientom korzystającym z walletu szereg akcji pro-
mocyjnych i loterii umożliwiających wygranie biletów na  
mecze oraz koszulek najpopularniejszych hiszpańskich dru-
żyn. Opcja korzystania z BBVA walletu jest również dostępna 
w ramach głównej mobilnej aplikacji bankowej BBVA.

Płatności p2p w aplikacjach mobilnych banków
Brytyjski Paym oraz amerykański popmoney to udane przy-
kłady rozwiązań, które funkcjonują w ekosystemach banko-
wych aplikacji mobilnych, przy równoczesnej budowie swo-
jego własnego brandu. W obu przypadkach funkcjonalność 
polega na obsłudze natychmiastowych transakcji między 
użytkownikami – przy założeniu, że znany jest tylko numer 
telefonu komórkowego odbiorcy.

W przypadku popmoney, które jest wdrożone m.in. w. Bank 
of America, SunTrustczy Citibanku, dodatkowo za pomocą 
tej usługi można wysłać żądanie otrzymania środków, zebrać 
środki od grupy odbiorców czy ustanawiać płatności cyklicz-
ne, dodatkowo w standardzie jest pobieranie przez bank 
płatności za realizację transakcji. 
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INSPIRACJE ZE ŚWIATA – AUSTRALIA:    

Integracja płatności nfc w ramach mobilnej aplikacji bankowej
Aplikacja mobilna australijskiego CommonwealthBanku jest 
zintegrowana z usługą TAP&PAY funkcjonującą w dwóch od-
słonach – dla telefonów z systemem Android i funkcjonal-
nością NFC bazuje na modelu SIM-centric, dla pozostałych  
(w tym iPhone) na znanej z polskiego rynku „naklejce” zbliże-
niowej. W tym drugim przypadku, tym co różni od wspomnia-
nego rozwiązania z naszego rynku jest to, że daje możliwość 
zarządzania „zbliżakiem” również z poziomu aplikacji mobil-
nej. Takie podejście do usługi ułatwia na pewno komunikację 
marketingową – bank może promować swoje rozwiązania 
płatności mobilnych pod jednym „brandingiem”.

SEKTOR FIN-TECH - INNOWACJE

Nowe biznesy z tej kategorii powstają na styku obszarów:
- systemów bankowości elektronicznej, w tym mobilnej;
- e-commerce oraz m-commerce;
- biznesu akceptacji płatności / acquieringowego.
Z takiego „miksu” ukształtowały się nowe typy podmiotów, które dopiero 
próbują atakować rynek, przekonując użytkowników detalicznych lub bizne-
sowych do swoich, nowatorskich propozycji. Poniżej zaprezentowaliśmy kilka 
według nas najciekawszych.

Elastyczna platforma kuponingowo-promocyjna umożli-
wiająca połączenie wydawców aplikacji mobilnych  
z partnerami reklamowymi.

Z perspektywy aplikacji mobilnej – wartość dodana do 
usług, z perspektywy reklamodawcy - kontekstowa i ro-
zliczana efektywnościowo formuła promocji.

Możliwości wygenerowania wartości dodanej dla 
klientów poprzez uzupełnienie oferty o kupony/oferty 
partnerów.

Sponsorem np. pierwszego zakupu może być jakiś part-
ner/merchant.

Dynamicznie rozwijający się integrator płatniczy, kie-
rujący swą ofertę do merchantów naziemnych, oraz  
e-commere i m-commerce. Posiada zintegrowaną usługę  
ApplePay, płatności kartowe, ma możliwość oferowania 
płatności abonamentowych czy integracji  z kuponami.
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To platforma optymalizująca proces płatności, specjal-
izująca się w platformach dla platform typu B2B („Mar-
ketplaces”), crowd-foundingu oraz platform typu SMB 
– łączących małych merchantów, firma zabezpiecza 
wszelkie obszary towarzyszące procesowi zarządzania 
płatnością tj. PPP (pranie pieniędzy), PCI (bezpieczne 
przechowywanie numerów kart), zgodność z zasadami 
MC i VISA, zarządzanie fraudami, notyfikacje podatkowe 
itd., Wepay zarządza ryzykiem i innymi „towarzyszącymi” 
obszarami biznesu płatnościowego.

Integrator płatności umożliwiający obsługę tzw. „Mar-
ketplaces” czyli realizacji wypłat dla podwykonawców 
usług, merchantów, beneficjentów crowdfundingu. Pro-
ponowane są dwie metody transferu środków między  
kupującymi a sprzedającymi, secyficzne dla USA:

• ACH payouts – bazujące na rozwiązaniu dostarczanym 
przez izbę rozliczeniową NACHA, obciążającym rachunki  
i przekazujący środki do 1 dnia roboczego po transakcji;

•Funkcjonującym jeszcze w wersji BETA rozwiązaniu 
„Push to Card”, w którym odbiorca (np. zleceniobiorca) 
transakcji, podaje numer karty debetowej na rzecz której 
przesyłane są środki.

Pierwszy mobilny agregator kont i kart kredytowych  
w różnych bankach pozycjonujący się jako rozwiązanie 
dbające o terminowość płatności rachunków, wygodne 
i zapewniające amerykańskiemu klientowi pełen obraz 
jego domowych finansów. Rozwiązanie wdraża również 
płatności Peer2Peer.
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4. SCENARIUSZE I PERSPEKTYWY  
ROZWOJU RYNKU 

ILU BĘDZIE UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ?

Liczba klientów bankowości mobilnej w Polsce rosła w ostatnich latach 
bardzo dynamicznie. Według danych serwisu PR News / Bankier, pomiędzy 
pierwszym kwartałem 2013 a czwartym kwartałem 2014 w Polsce przybyło 
około 2 milionów klientów korzystających z aplikacji bankowych. Jednak dy-
namika wzrostu kwartał do kwartału w tym okresie mocno spadła – z 21% 
w 2013 do 9% w 2014. Jest to trend, który w naszym przekonaniu się utrzyma 
i wzrosty liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej nie będą już tak 
spektakularne jak to miało miejsce do tej pory. 
Wzrostowi liczby klientów bankowości mobilnej będzie sprzyjać rozwój funk-
cjonalny kanału i wdrożenie aplikacji w bankach, które do tej pory jej jesz-
cze nie posiadały (np. Credit Agricole, zrzeszenia banków spółdzielczych), 
a przede wszystkim rozwój płatności mobilnych zintegrowanych z aplika-
cjami. Dynamikę wzrostu będzie osłabiać powolne wyczerpywanie się na-
turalnej bazy potencjalnych klientów – aktywnie korzystających z aplikacji, 
skłonnych do korzystania z nowych rozwiązań technologicznych . Zakładamy,  
że średni wzrost w latach 2015-2016 wyniesie średnio odpowiednio 6,5% 
i 4,5% kwartalnie co da 4,5 mln klientów na koniec roku 2015 oraz 5,5 mln 
klientów na koniec roku 2016. Uważamy, że spadek tempa wzrostu liczby 
klientów bankowości mobilnej jest trendem, który utrzyma się długotermi-
nowo. Jest to podyktowane tym, że liczba klientów gotowych do korzysta-
nia z bankowości mobilnej jako naturalnego kolejnego kroku po bankowości  
internetowej w bardzo dużym stopniu została już zagospodarowana. Jest też 
umiarkowane ryzyko, że portmonetki mobilne lub globalne rozwiązania typu 
Apple Pay, gdy zostaną wdrożone w Polsce mogą odciągnąć część klientów 
od korzystania z aplikacji bankowych na rzecz tych płatniczych.
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JAKIE BĘDĄ GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI KTÓRE ZMIENIĄ 
RYNEK  ?

• Kredyty mobilne - dzisiaj dostępne w podstawowej formie, najczęściej 
kredytu gotówkowego czy limitu kredytowego w koncie, dostępnego 
z poziomu aplikacji. Do tego dojdą rozwiązania kontekstowo powiązane 
z płatnością (możliwość rozłożenia zrealizowanej płatności na raty, kredyt 
ratalny w „mobile’u” jako forma zapłaty za towar/usługę w aplikacji mo-
bilnej danego sklepu, możliwość zwiększenia w aplikacji limitu na karcie 
kredytowej czy zakup karty kredytowej “instant” w momencie braku środ-
ków na rachunku do realizacji danego zakupu).

• Usługi dodane związane z podróżą służbową czy prywatną powiązane 
z aplikacją mobilną i wymagające płatności - zakup biletów kolejowych 
i lotniczych, ubezpieczenia turystycznego rezerwacja stoliku w restauracji 
itd.

• Wygodna wyszukiwarka ofert, zniżek, usług oparta o geolokalizację 
i umożliwiającą skorzystanie w przypadku wyboru preferowanej opcji 
płatności.

• Pozasmartfonowe narzędzia autoryzacji transakcji (np. opaska, zegarek).

• “Bankowe SIRI – osobisty mobilny doradca finansowy“ - realne doradz-
two finansowe dla klienta oparte o “BIG-DATA” na początku bazujące  
chociażby na powiadomieniach typu PUSH.

• Kluczowe będzie wypracowanie metody płatności w aplikacjach płatni-
czych, czyli w m-commerce. Jeżeli aktualnie dostępne metody (np. Konto 
PAY-U) okażą się sukcesem zarówno od strony sieci akceptacji jak i licz-
by klientów skłonnych do rejestracji swoich kart, to wartość dodana dla 
użytkowników wynikająca z integracji rozwiązań tego typu (np. płatności 
za koleje) będzie mniejsza. Jeżeli standard nie zostanie wypracowany, 
to większe i sprawniejsze banki będą w stanie z sukcesem takie rozwią-
zania proponować we własnej aplikacji, “lewarując” dużą bazę klientów 
oraz zabezpieczając dostęp do źródła pieniądza. 

• Docelowo duzi gracze na rynku finansowym, zdolni do inwestycji w in-
tegrację IT, mający dużą siłę negocjacji wobec potencjalnych partnerów 
i mający potencjał zainwestowania w edukację klientów mogą z sukce-
sem integrować różne usługi dodane w swoich aplikacjach bankowości 
mobilnej, adresując potencjalny przesyt funkcjonalny odpowiednią per-
sonalizacją i kontekstualnością usług dla klienta. Mniejszym bankom, 
bez takich możliwości może pozostać tylko rola dostarczyciela środków 
do płatności w rozporoszonych aplikacjach m-commerce instalowanych 
na telefonie klienta.
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TREND RYNKOWY:

ROZWIĄZANIA RWD I HYBRYDOWE – SZANSĄ NA OPTYMALIZACJĘ 
KOSZTÓW PRODUKCJI I ROZWOJU APLIKACJI BANKOWOŚCI 
MOBILNEJ?
Polska jest fenomenem popularności systemu Windows Phone, sza-
cuje się, że blisko 10% smartfonów na rynku działa z tym systemem  
operacyjnym. To powoduje, że banki, chcące odpowiednio obsługiwać tę 
znaczącą grupę klientów muszą utrzymywać zespoły deweloperskie i te-
stowe specjalizujące się w rozwoju wszystkich trzech głównych platform. 
Jednocześnie banki zaczynają eksperymentować z RWD – serwisami do-
stępnymi w przeglądarkach w smartfonach i tabletach, nie ustępującymi 
od strony designu, ergonomii procesów i funkcjonalności z aplikacjami 
natywnymi. Na takie rozwiązanie zdecydował się chociażby Lion’s Bank. 
Innym stosowanym rozwiązaniem jest tak zwana hybryda, czyli budowa 
rozwiązań a’la przeglądarkowych wbudowanych w aplikacjach natyw-
nych na poszczególnych platformach – takie rozwiązanie wybrał na przy-
kład Bank Zachodni WBK budując proces aplikacji o kredyt gotówkowy  
i limit kredytowy w koncie osobistym w swojej aplikacji mobilnej.

CZY BANKOWOŚĆ MOBILNA WYKREUJE NOWY SPOSÓB OBSŁUGI 
KLIENTA?

Karol Żwiruk, dyrektor ds. VIDEO w Raiffeisen Polbank
Smartfony stały się nieodzownym elementem naszego codziennego życia, a wielu z nas już nawet nie potrafi wyobrazić sobie 
jak można funkcjonować bez tego podręcznego urządzenia. Siła smartfonów polega na tym, że z powodzeniem łączą w sobie 
funkcje kilkudziesięciu różnych sprzętów m.in. telefonu, komputera, aparatu fotograficznego, zegarka, biletu czy karty płat-
niczej. Ze wszystkich tych funkcji możemy skorzystać szybko, łatwo i wygodnie, co pozwala oszczędzić – tak cenny dziś – czas. 
Nie dziwi więc fakt, że coraz większym zainteresowaniem i akceptacją klientów cieszą się mobilne aplikacje bankowe (wzrost 
zainteresowania o kilkadziesiąt procent każdego roku) dzięki, którym szybko i bezpiecznie możemy załatwić niemal wszystk-
ie sprawy związane z naszymi finansami. Aplikacje bankowe na smartfona nie tylko pełnią te same funkcje, co klasyczne 
systemy transakcyjne, ale zdecydowanie mają nad nimi przewagę, pozwalają bowiem realizować wypłaty z bankomatów 
czy micro-płatności, umożliwiają też logowanie do systemu odciskiem palca lub za pomocą biometrii głosowej. Smartfon 
staje się niejako podręcznym bankiem. Kolejnym krokiem w rozwoju bankowości mobilnej będzie video-doradztwo czyli 
możliwość rozmowy video z doradcą o każdej porze, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Jestem przekonany, 
że to rozwiązanie zostanie entuzjastycznie przyjęte przez użytkowników smartfonów i bankowych aplikacji mobilnych. Nie 
tylko z powodu komfortu, jaki gwarantuje ten rodzaj obsługi klienta, ale przede wszystkim dlatego, że w efektywnej komu-
nikacji międzyludzkiej, obok wypowiadanych słów, największe znaczenie ma widok drugiej osoby wraz z całym spektrum jej 
zachowań niewerbalnych. Widok drugiej osoby pozwala lepiej zrozumieć komunikaty, które nam przesyła. Lepsze zrozum-
ienie problemów i oczekiwań klienta zdecydowanie przyśpieszy i uprości jego obsługę, a tym samym wpłynie na znaczne 
podniesienie jakości tej obsługi.       

EKSPERT RAPORTU:
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CZY INTEGRACJA PŁATNOŚCI MOBILNYCH I BANKOWOŚCI 
MOBILNEJ TO OSTATECZNY KLUCZ DO SUKCESU?

DARIUSZ PACZEWSKI
dyrektor ds. innowacji Raiffeisen Polbank
Gdy cztery lata temu pisałem artykuł o tym jak wyobrażam sobie rozwój bankowania 
w telefonie, sytuacja na rynku bankowości mobilnej była diametralnie inna. Po pierwsze: 
w tym czasie nastąpił gwałtowny rozwój bankowości mobilnej. W latach 2011-2014 nie 
było roku, żeby przynajmniej kilka z wiodących instytucji finansowych nie umożliwiło 
swoim klientom dostępu do rachunków za pomocą aplikacji. Rok 2014 był pod tym 
względem bardzo ciekawy – powstał pierwszy w Polsce bank, który jasno komunikuje, 
że z jego perspektywy podstawowym kanałem komunikacji z klientem jest urządzenie 
mobilne. Byliśmy także świadkami niespotykanych do tej pory na naszym rynku mariaży 
usług finansowych z telekomunikacyjnymi. Naturalnym wydaje się założenie, że w takich 
związkach rozwiązania na urządzenia mobilne będą grały pierwsze skrzypce. Biorąc pod 
uwagę to, że aż trzech z czterech głównych operatorów telefonii komórkowej zdecydowa-
ło się na takie przedsięwzięcie można liczyć na dalszą znaczną popularyzację tej usługi. 
Po drugie: statystyki również nie pozostawiają złudzeń co do rosnącej popularności 
tej formy interakcji z bankiem. Na koniec 2014 r. liczba klientów, którzy przynajmniej 
raz w miesiącu skorzystali z bankowości na urządzeniu mobilnym, wynosiła prawie 3,5 
miliona wobec ok. 12 milionów klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się 
do bankowości internetowej. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim przybywa klientów ko-
rzystających z tego kanału, oraz wspomniane inicjatywy w tym obszarze, można przyjąć, 
że w końcu 2015 r. z bankowości mobilnej będzie korzystało około 35-40% użytkowników 
bankowości internetowej. Warto tu wspomnieć jeszcze o dwóch sprawach: klienci, którzy 
mieli pozytywne pierwsze wrażenia związane z korzystaniem z bankowości mobilnej, 
szybko przekonują się do tego kanału i biorą pod uwagę jego dostępność przy zmianie 
banku. Ponadto z naszych wewnętrznych statystyk wynika, że aktywni użytkownicy ban-
kowości mobilnej korzystają z niej znacznie częściej niż użytkownicy korzystający jedynie 
z bankowości internetowej . Dla banku są to dodatkowe szanse na budowę oraz podtrzy-
manie relacji z klientem. Co interesujące – rośnie liczba osób, które całkowicie porzuciły 
bankowość internetową na rzecz mobilnej! Po trzecie: banki tworzą coraz to ciekawsze 
rozwiązania zachęcające klientów do korzystania właśnie z tego kanału. Chodzi mi m.in. 
o tzw. płatności P2P (ang. peer-to-peer lub person-to-person), czyli płatności bezpośred-
nio między użytkownikami na numer telefonu, e-mail lub Social Media zamiast na numer 
rachunku bankowego, czy np. gromadzenie paragonów za zakupy do wykorzystania 
w momencie reklamowania produktu albo akcje promocyjne korzystające z geolokalizacji 
klienta. Do tego dochodzą możliwość autoryzacji transakcji za pomocą biometrii głosowej 
czy płatności zbliżeniowe jako udogodnienia dostępne w bankowości mobilnej. W tym 
miejscu warto wymienić jeszcze uruchomienie PSP wraz z ogólnodostępnym systemem 
płatności mobilnych BLIK, z którego po miesiącu od uruchomienia usługi może korzystać 
nawet pół miliona osób. Jest to kolejna, w połączeniu ze wspomnianymi wcześniej ma-
riażami banków z firmami telekomunikacyjnymi, inicjatywa, która na masową skalę może 
przyciągać klientów do urządzeń mobilnych. Uważam, że ze względu na ciągły rozwój 
urządzeń mobilnych oraz komplementarnych do nich technologii, obszar usług, w tym 
związanych z finansami, może być miejscem, gdzie banki będą miały okazję aby szukać 
przewag konkurencyjnych. Po czwarte: zaawansowane urządzenie mobilne już od jakie-
goś czasu nie jest luksusem dostępnym tylko dla bardziej zamożnych klientów. Smartfony 
oraz w mniejszym stopniu tablety to przedmioty powszechnej dostępności i użytku 
– rośnie również świadomość użytkowników co do ich możliwości oraz umiejętności zwią-
zane z ich obsługą (np. wyszukiwanie i instalowanie aplikacji ze sklepów). W poszerzaniu 
świadomości klientów w zakresie możliwości i zastosowań smartfonów niewątpliwie 
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pomaga pojawienie się wielu usług bazujących wyłącznie na mobile (np. Uber, endomon-
do) oraz błyskawiczna „przesiadka” z internetowych wersji serwisów społecznościowych 
na ich mobilne odpowiedniki.
Wydawałoby się, że bankowość mobilna jest „skazana na sukces”. Z mojej perspektywy 
na sukces skazane jest powiązanie szeroko rozumianych płatności z urządzeniem 
mobilnym. Pytanie, które pozostaje otwarte, to kto finalnie będzie świadczył tę 
usługę. Faktem jest, że obsługa różnego rodzaju płatności to najczęstsza forma interakcji 
banku z klientem. Płatności za zakupy w sklepie czy też w Internecie, opłaty za rachunki, 
przelewy między znajomymi, wypłata środków z bankomatu to czynności, które wykonu-
jemy praktycznie codziennie, a na pewno zdecydowanie częściej niż zakładanie depo-
zytów, aplikowanie o kredyt, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych czy inwestycje 
na giełdzie. Nie dziwi zatem, że to za płatnościami oglądają się giganci tacy jak Apple, 
Google czy też, w jakiejś formie, Facebook, który niedawno ogłosił o planowanym udo-
stępnieniu usługi płatności P2P w swojej aplikacji mobilnej. Z perspektywy tych dwóch 
firm istotne jest przeniesienie obiektów typu karty kredytowe czy debetowe, klucze 
od mieszkania, klucze od samochodu czy bilety do urządzenia mobilnego i w konsekwen-
cji eliminacja potrzeby posiadania fizycznych przedmiotów. Patrząc od tej strony, wejście 
w obszar mobilnych płatności wydaje się bardziej elementem szerszej strategii niż celem 
samym w sobie – i jest to potencjalnie duże zagrożenie dla sektora bankowego. Przecież 
w przypadku digitalizacji kart, Apple i Google mogą bezpośrednio rozmawiać z organi-
zacjami kartowymi z pominięciem banków. Dodatkowo zarówno jedna jak i druga firma 
posiada już odpowiednie technologie, umożliwiające przeniesienie kart do urządzeń 
mobilnych – po stronie banku może pozostać jedynie kwestia wydania takiego instrumen-
tu. Nie wydaje się również problemem budowa sieci akceptacji – transakcje we wszystkich 
terminalach sklepowych obsługujących płatności zbliżeniowe powinny być obsługiwane 
od momentu uruchomienia usługi w danym regionie. Rozszerzenie obsługi transakcji 
na Internet nie wydaje się być również problemem, tak samo płatności P2P. W takim 
scenariuszu przejęcie dużej części płatności przez firmy nie będące bankami uważam 
za bardzo realne – chociaż będzie to trwało dłużej niż rok czy dwa lata. Jakie potencjal-
ne konsekwencje będzie to miało dla banków? Ograniczenie kontaktów i utrata relacji 
z klientem na rzecz firm zapewniających usługi transakcyjne, utrata danych dotyczących 
transakcji, utrata informacji o zachowaniach klienta i ograniczenie interakcji do usług, 
z których korzysta dużo rzadziej niż z płatności.
Podsumowując, banki powinny zastanowić się jak za pomocą bankowości mobilnej 
zagościć na stałe w życiu klienta. Taką furtką mogą być płatności, czyli „moje codzienne 
bankowanie”, rozumiane szeroko, tzn. wykorzystanie urządzenia mobilnego do zakupów 
w sklepie tak samo jak w Internecie, przelewów między znajomymi, regulowania ra-
chunków, etc. Ujmując to najprościej – należy zbudować w umyśle klientów skojarzenie 
„płatność = bank = smartfon” zanim ktoś wykreśli bank z tej układanki. Dzięki codziennym 
płatnościom oraz powiązanych z nimi usługom dodanym banki będą w stanie budo-
wać i utrzymywać relację z klientami. Dzięki temu będą mogły pozyskiwać, gromadzić 
i wykorzystywać dane dotyczące zachowań klientów, co w konsekwencji umożliwi lepsze 
świadczenie usług i dopasowywanie produktów.



57

AUTORZY RAPORTU: 

dr Miłosz Brakoniecki
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.
biz. Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu 
(specjalność socjologia), skończył studia podyplo-
mowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2006-2014 dy-
rektor bankowości elektronicznej w Banku Zachod-
nim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy 
bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały 
elektroniczne oraz płatności elektroniczne w banku. 
W l. 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości  
Elektronicznej Związku Banków Polskich. Współtwór-
ca największego w Polsce serwisu crowd-foundingo-
wego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl. 

Piotr Sterczała
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.
biz. Absolwent Wydziału Informatyki i Gospodar-
ki Elektronicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Poznaniu. W latach 2010-2014 pracował w Banku 
Zachodnim WBK S.A., gdzie pracował przy wdrożeniu 
i rozwoju biznesowym bankowości mobilnej i interne-
towej. 

Michał Olczak
Członek zarządu Obserwatorium.biz
Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.
biz. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w rozwo-
ju bezpiecznych aplikacji, architekt bezpieczeństwa 
oraz organizator OWASP Poznań. Członek Forum Bez-
pieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP.

Joanna Borek
Analityk Obserwatorium.biz
Studentka Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektro-
nicznej kierunku Informatyka i Ekonometria na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, z doświadcze-
niem w bankowości. Odbywała praktyki w PKO BP oraz 
staż w Banku Zachodnim WBK w Obszarze Bankowości 
Mobilnej i Internetowej.
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O EKSPERTACH RAPORTU: 

dr Wojciech Bolanowski  
Doradca Zarządu PKO BP
Z bankowością związał się w roku 2000, kiedy to do-
łączył do zespołu pracującego nad uruchomieniem 
pierwszego wirtualnego banku w Polsce – mBank, 
gdzie rozwijał m.in. internetowy serwis transakcyj-
ny, blog i forum mBanku, projekty komunikacyjne  
i e-commerce. W ramach detalicznej części BRE Banku 
tworzył pierwszy projekt społecznościowy w polskiej 
bankowości, pierwsze MVNO w Polsce; uczestniczył 
w zagranicznej ekspansji mBanku, kierując marke-
tingiem i sprzedażą on-line w Czechach i na Słowa-
cji. W latach 2008-2010 odpowiadał za markę, PR 
i sprzedaż zdalną Multibanku. Od grudnia 2010 w PKO 
Banku Polskim, gdzie, kierując Pionem Bankowości 
Elektronicznej, zajmował się elektronicznymi kanała-
mi dystrybucji, serwisami internetowymi oraz bizne-
sem Inteligo; wdrożył innowacyjne płatności mobilne 
(IKO). Nadzorował też Biuro Innowacji, w którym zre-
alizowane zostały przełomowe projekty skierowane 
do najmłodszych: odnowione SKO i PKO Junior. Wy-
różniony tytułem Ambasadora Gospodarki Elektro-
nicznej i Wizjonera Rynku IT@Bank. Z wykształcenia 
teolog i lekarz – pediatra z praktyką kliniczną w onko-
logii dziecięcej; dr nauk medycznych.

Katarzyna Prus-Malinowska 
dyrektor bankowości elektronicznej  
Bank Zachodni WBK S.A. 
Z Bankiem Zachodnim WBK związana od 6 lat.  Posia-
da kilkunastoletnie doświadczenie w formułowaniu 
i realizacji strategii sprzedażowych i marketingowych, 
zorientowana na ulepszanie doświadczeń klientów. 
Ekspert z zakresu komunikacji marki w mediach spo-
łecznościowych, autorka publikacji dotyczących two-
rzenia platform crowdsourcingowych. 
Obecnie w banku odpowiada za strategię biznesową 
bankowości mobilnej i internetowej, projektowanie zo-
rientowane na użytkowniku oraz  customer experience.   
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Dariusz Paczewski 
Dyrektor Biura Innowacji,  
Raiffeisen Polbank 
Z technologiami informatycznymi związany od po-
czątku swojej kariery zawodowej. Od 2008r zajmu-
je się ich wdrażaniem w bankowości. Na początku 
specjalizował się w bankowości elektronicznej – po-
cząwszy od koncepcji nowego rozwiązania, stworze-
nia i prowadzenia projektu, przez analizy biznesowe,  
testy aż po wdrożenie i zarządzanie kanałem. Przyczy-
nił się m.in. do znacznego awansu Raiffeisen Bank Pol-
ska w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka w module 
Bank Internetowy (2010r.) oraz utrzymania zdobytej 
pozycji w kolejnych latach (2011, 2012), wykorzystania 
rok później procesów Design Thinking do wypracowa-
nia koncepcji wideodoradztwa nagrodzonej następ-
nie w konkursie Dobry Wzór oraz Innovation Awards 
oraz zaprojektowanie innowacyjnej prezentacji ofer-
ty lokat nagrodzonej przez Gazetę Bankową tytułem 
„Hit roku dla instytucji finansowych 2012″ w kategorii 
„Usługa”. Obecnie, jako Dyrektor Biura Innowacji, od-
powiada za budowę i zarządzanie obszarem innowa-
cji oraz badań i rozwoju wraz z podległymi procesami. 

Piotr Strzyżewski  
dyrektor w BZ WBK-Aviva
Ekspert w sprzedaży i marketingu online. Od ponad 11 
lat związany z branżą e-commerce. Pracował zarów-
no po stronie agencji interaktywnych jak: ARBOmedia 
SA i One-2-One SA, jak i po stronie korporacyjnej. Od  
6 lat odpowiada za strategię rozwoju sprzedaży  
w Multichannels w BZ WBK-Aviva SA w Grupie Santan-
der. Właściciel internetowego sklepu taylorsays.pl.

Marcin Szymczak 
Prezes Zarządu Commerce Cloud
Prezes Zarządu spółek Storic oraz Commerce Clo-
ud specjalizujących się w obsłudze sektora handlu 
detalicznego oraz instytucji finansowych w zakresie 
programów kuponowych i lojalnościowych. Posia-
da 20 letnie doświadczenie w sprzedaży i mediach,-  
doświadczenie w pracy dla GlaxoSmithKline, Lisner, 
Puratos, ostatnie 9 lat w Agorze  SA - zajmował się roz-
wojem biznesu, reklamowego i rekrutacyjnego w Pol-
sce i na Ukrainie. 
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Jacek Uryniuk 
Współzałożyciel i redaktor Cashless.pl
Dziennik Gazeta Prawna
Współzałożyciel i redaktor serwisu Cashless.pl, po-
święconego nowoczesnym technologiom w bran-
ży finansowej. Ma kilkunastoletnie doświadczenie 
dziennikarskie. Od 2010 roku publikuje w Dzienniku 
Gazecie Prawnej. Wcześniej pisał między innymi w Ga-
zecie Giełdy Parkiet, Pulsie Biznesu, Gazecie Banko-
wej i miesięczniku Pieniądz. Specjalizuje się w tema-
tyce związanej z kartami bankowymi, płatnościami 
mobilnymi, aplikacjami finansowymi na smartfony. 
Uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku przez Ka-
pitułę VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej w 2012 
r. Laureat Nagrody Dziennikarskiej Związku Banków 
Polskich im. Mariana Krzaka w 2013 r. W tym samym 
roku nominowany do Nagrody im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego.

Wojciech Witowski 
ekspert ds. sprzedaży elektronicznej,  
Bank Zachodni WBK
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Od 2008 roku związany z BZWBK gdzie rozwijał usługi 
bankowości internetowej i mobilnej. Ekspert w tema-
tach sprzedaży produktów finansowych w kanałach 
zdalnych. Najważniejsze projekty – udostępnienie 
procesu wnioskowania o produkty kredytowe online 
w serwisie BZWBK24 Internet oraz w aplikacji mobil-
nej BZWBK24 Mobile

Karol Żwiruk 
Dyrektor ds. obsługi klientów w kanałach Video, 
Raiffeisen Polbank
Nowoczesne technologie i ich zastosowanie w ban-
kowości to jego pasja. Od 15 lat związany z branżą 
bankową. W swojej karierze odpowiadał za rozwój 
biznesowy bankowości elektronicznej i mobilnej oraz 
sprzedaż przez kanały cyfrowe. Aktualnie odpowie-
dzialny za wdrożenie i rozwój kanałów Video w obsłu-
dze klienta w Banku Raiffeisen.
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Obserwatorium.biz jest spółką doradztwa biznesowego i technologicznego powstałą 

w 2015 roku w Poznaniu. Podstawowymi obszarami działalności spółki są: 

• Doradztwo biznesowe, technologiczne i strategiczne dla przedsiębiorstw z sektora  
finansowego i IT w zakresie optymalizacji i wdrażania produktów, procesów i dzia-
łań komunikacyjnych w obszarze biznesu internetowego i mobilnego oraz systemów 
płatności elektronicznych Audyt i doradztwo w zakresie cyber-security dla przedsię-
biorstw działających w obszarze biznesu elektronicznego;

• Badanie i analiza rynku systemów bankowości mobilnej i internetowej, systemów 
płatności elektronicznych, urządzeń i rozwiązań samoobsługowych oraz płatności 
bezgotówkowych z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa korzystania z tych roz-
wiązań;

• Inwestycje bezpośrednie w podmioty typu start-up cechujące się dużym potencjałem 
wzrostu na rynku FinTech;

• Współorganizacja konferencji i raportów merytorycznych dotyczących zagadnień 
elektronicznego biznesu.
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METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU:

Raport „Bankowość Mobilna dla Klientów Indywidualnych – TRENDY 2015-2016” został 
przygotowany w oparciu o badanie bezpośrednie aplikacji mobilnych banków opisanych 
w raporcie, analizy desk research polegającej na pozyskiwaniu informacji na stronach 
internetowych, na infoliniach oraz w oddziałach banków. Zespół przygotowujący raport 
założył rachunki we wszystkich z analizowanych banków wraz z dostępem do usług 
bankowości elektronicznej. Analizę przeprowadzono w marcu 2015r. 

NOTA PRAWNA

Opinie zawarte w raporcie wydane zostały na podstawie wiedzy pozyskanej z badania ryn-
ku i doświadczenia autorów raportu. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za decyzje pod-
jęte na podstawie opinii wydanych w ramach raportu „Bankowość Mobilna dla Klientów 
Indywidualnych – TRENDY 2015-2016”.


