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Nowe technologie wykorzystywane w usługach bankowych
(m.in. płatności zbliżeniowe technologia HCE)
•
•
•
•
•
•

Innowacyjne płatności w Polsce – wprowadzenie, podstawy prawne
Gotówka czy technologia? Aktualne trendy na rynku płatności
Technologia HCE
Technologia NFC
BLIK
Biometria
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Innowacyjne płatności w Polsce –
wprowadzenie, podstawy prawne
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• Polska jest krajem wiodącym w zakresie innowacji finansowych
• To klienci, ich oczekiwania i potrzeby, a także preferencje wyznaczają kierunek rozwoju
bankowego biznesu
• Pokolenie cyfrowe, zwane też generacją Y, wyznacza standardy w zakresie dostępności,
wygody i standardu świadczonych usług
• Starzenie się społeczeństwa odwróciło trend rozwojowy tradycyjnej bankowości
transakcyjnej
• Z cyklicznie prowadzonego badania IBM C-suite wynika, że prezesi banków konsekwentnie
od pięciu lat wśród czynników wpływających na warunki funkcjonowania na rynku na
pierwszym miejscu wymieniają technologię (omnichannel)
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Omnichannel
wywodzi się z łacińskiego słowa Omni - wszystko
i angielskiego channel – kierunek
Do kanałów możemy zaliczyć:
•stronę www
•sklep internetowy
•sklep stacjonarny
•media społecznościowe
•email marketing, call center
•usługi domowe
•urządzenia mobilne
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Rys. za: PFL, Guide for Including Direct Mail in Omnichannel Marketing, September 22, 2017.
Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe
materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.
6

Pokolenie Y

Zdecydowana większość „Igreków”
(94 proc.) posiada konto w banku (Y
0-24: 89 proc., Y 25-32: 97 proc.).

Źródło: https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26502014/Raport_o_Pokoleniu_Millennium.pdf
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• Badania wykazały, że studenci stanowią grupę wiekową najbardziej
otwartą na innowacyjne formy płatności, takie jak przelewy na e-mail
i numer telefonu, przelewy na Facebooka, płatności zbliżeniowe
i mobilne (Blik, HCE, kody QR, Android Pay), płatności przez
elektroniczne portfele (PayPal, Skrill, Neteller i inne).
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Czym są QR kody?
• Nazwa QR pochodzi od angielskich słów „Quick Response”, czyli „Szybka
Odpowiedź”. Podobnie jak kody kreskowe, kody QR służą do
przenoszenia informacji. Potencjał kodów QR jest jednak dużo większy,
bo zamiast kilkunastu cyfr w kodzie kreskowych, w biało-czarnym
symbolu może być zawarta informacja składającej się nawet z 4 tysięcy
znaków.
• Wraz z rozwojem bankowości mobilnej foto-kody okazały się bardzo
praktycznym sposobem na szybkie dokonywanie płatności. Skaner kodów
jest bowiem zintegrowany bezpośrednio z aplikacją mobilną, którą
udostępnia bank. Dziś coraz więcej faktur, z którymi mamy styczność na co
dzień (za gaz, prąd, telewizję, telefon, internet) opatrzona jest kodem QR.
Zamiast mozolnie przepisywać z rachunku dane do formularza przelewu
wystarczy wtedy uruchomić czytnik kodów i umieścić symbol w zasięgu
obiektywu telefonu. Po kilku sekundach formularz jest uzupełniony
o wszystkie potrzebne dane, a przelew czeka tylko na naszą akceptację.
Źródło: https://tpay.com/platnosci-mobilne/platnosci-qr
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Jak robić szybkie przelewy, korzystając z QR kodów?
1) W smartfonie instalujemy aplikację - czytnik kodów (najczęściej są
bezpłatne);
2) Uruchamiamy aplikację mobilną swojego banku;
3) Wybieramy opcję skanu kodu dwuwymiarowego („Skanuj i płać”,
„Przelew z kodem QR”);
4) Aparatem fotograficznym smartfona skanujemy kod QR;
5) Po chwili na ekranie smartfona wyświetlają się dane potrzebne do
dokonania płatności (dane sprzedawcy, numer rachunku, kwota,
waluta i tytuł płatności);
6) Jeżeli wszystkie dane w formatce przelewu się zgadzają,
potwierdzamy przelew.
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Przykładowe banki obsługujące płatności QR
•
•
•
•

Bank Zachodni WBK
Millenium Bank
Getin Bank
Eurobank
• BGŻ BNP Paribas
• Bank Pekao
• Alior Bank
• Plus Bank
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Banki i FinTech – nowe technologie razem czy osobno?
Relacje banki – fintechy niebankowe:
Ocenia się, że pomiędzy podmiotami bankowymi a przedsiębiorstwami branży fintech mogą
wystąpić następujące interakcje:
- tradycyjne instytucje finansowe stracą 20% udziału w rynku na rzecz fintechów (według
niektórych prognoz strata sięgnie 25% rynku),
- część banków zniknie z rynku, a pozostałe ograniczą swoją działalność do podstawowych
usług finansowych,
- nastąpi wielopłaszczyznowa współpraca tradycyjnych instytucji finansowych i fintechów.
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Banki i FinTech – nowe technologie razem czy osobno?
W ramach współpracy można wyróżnić następujące inicjatywy:
- programy akceleracyjne,
- inkubatory,
- nowe źródła finansowania.
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Bank

Działanie akceleracyjne

mBank

Program

mAkcelerator, poprzez

który bank

inwestuje

w

start-upy

technologiczne. Fintech przystępując do programu musi posiadać bazę
klientów i konkretny pomysł w zakresie proklienckim.
ING

Bank Program ma przyspieszyć innowacyjne projekty banku oraz ułatwić szybsze

Śląśki

wprowadzanie usług i produktów. Eksperci ING oraz zewnętrzni wspierają
konkretne rozwiązania Fintechowe. Czas trwania projektu to 16 tygodni.

Alior Bank

Bank chce stać się „cyfrowym buntownikiem”. Jest partnerem programu Huge
Thing, który umożliwia 20 startupom udział w programie akceleracyjnym.
Wraz z fintechami chce rozwijać biometrię i sztuczną inteligencję. Trwają
prace nad rozpoznawaniem głosu oraz twarzy.

Pekao S.A.

Projekt „Społeczny StartUp” umożliwia otrzymanie wsparcia profesjonalistów
w zakresie doradztwa biznesowego, ubiegania się o granty rozwojowe.
Źródło: opracowanie własne.
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Banki + Fintech
Piaskownica regulacyjna
Tak zwana „piaskownica regulacyjna" (regulatory sandbox) polega na wytworzeniu
bezpiecznego środowiska prawnego i organizacyjnego, w którym uczestnicy rynku, zarówno
start-upy, jak i dojrzałe instytucje, będą mogły tworzyć, oferować i testować nowe usługi
finansowe w ograniczonej grupie klientów, przy ograniczonych wymogach regulacyjnych.
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Piaskownica regulacyjna
W praktyce „piaskownica regulacyjna” to wydzielone środowisko prawne, w którym
bez negatywnych konsekwencji oraz bez konieczności uzyskiwania skomplikowanych
licencji przedsiębiorcy mogą eksperymentować z nowoczesnymi technologiami.
Podobne rozwiązania polegające na zastosowaniu piaskownicy regulacyjnej zostały
już z sukcesem zrealizowane w kilku krajach będących liderami w obszarze innowacji
finansowych, w tym w szczególności w Wielkiej Brytanii, Australii, Singapurze,
Stanach Zjednoczonych, Malezji czy Hong Kongu.
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Tsunami regulacyjne
• Bazylea III – CRR wraz z dyrektywą CRD IV
• Dyrektywa PSD 1
• Dyrektywa PSD 2
• RTS - SCA
• Ustawa o usługach płatniczych i akty towarzyszące
• Wytyczne i rekomendacje dotyczące płatności
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Usługi płatnicze - PSD 1, usługi polegające na:
1) przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz
wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
2) wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek
płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
3) wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych
udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub
instytucji pieniądza elektronicznego - kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j
ust. 3;
4) wydawaniu instrumentów płatniczych;
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Usługi płatnicze - PSD 1, cd.:
5) (25) umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji
płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego
pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do
wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub
akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem
czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności
w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
6) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego;
7) wykonywaniu transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie
transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub
informatycznego, a płatność przekazywana jest dostawcy usług telekomunikacyjnych,
cyfrowych lub informatycznych, działającemu jedynie jako pośrednik pomiędzy
użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą.
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Usługi płatnicze - PSD 2, usługi polegające na:
1) przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz
wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
2) wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek
płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
3) wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych
udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub
instytucji pieniądza elektronicznego - kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 lub art. 132j
ust. 3;
4) wydawaniu instrumentów płatniczych;
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Usługi płatnicze - PSD 2, cd.:
5) umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji
płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego
pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do
wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub
akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem
czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności
w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
6) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego;
7) świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej;
8) świadczeniu usługi dostępu do informacji o rachunku.
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Rekomendacje KNF
1) Rekomendacja
dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki,
krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo – kredytowe, Warszawa, listopad 2015 r.
2) Ostrzeżenie przed dopuszczeniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach
internetowych - listopad 2013 r.
w związku ze zidentyfikowaną praktyką ujawniania przez klientów banków loginu i hasła podmiotom innym niż ich banki,
które prowadzą ich rachunki

3) Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej
i bezpieczeństwa teleinformatycznego w bankach – 2013 r.
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1) Silne uwierzytelnienie:
procedura obejmująca użycie dwóch lub więcej następujących elementów, klasyfikowanych
jako:
a) Wiedza – coś, co jedynie użytkownik wie (element wiedzy/pamięci użytkownika np. hasło
statyczne, kod PIN),
b) Posiadanie – coś, co jedynie użytkownik posiada (sprzęt/urządzenie będące w posiadaniu
użytkownika np. token, generator kodów, karta inteligentna, telefon komórkowy) oraz
c) cecha klienta (swoista indywidualna cecha charakteryzująca użytkownika, np. cecha
biometryczna, taka jak odcisk palca).
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Ponadto wybrane elementy muszą być wzajemnie niezależne, w tym znaczeniu, że naruszenie
bezpieczeństwa jednego nie naraża innego (innych).
Co najmniej jeden z elementów powinien być niemożliwy do ponownego użycia
i nieodtwarzalny (z wyjątkiem cech klienta), a także niemożliwy do niejawnego,
nieautoryzowanego pozyskania przez internet. Procedura silnego uwierzytelnienia powinna być
zaprojektowana w sposób chroniący poufność danych uwierzytelniających.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe
materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.
25

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/389
z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego
uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji
(Dz.U.UE L z dnia 13 marca 2018 r.)
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 września 2019 r.
3. Przepisy art. 30 ust. 3 i 5 mają jednak zastosowanie od dnia 14 marca 2019 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
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5) Aby właściwe organy mogły skutecznie nadzorować i monitorować wdrażanie
interfejsów komunikacyjnych i zarządzanie nimi, dostawcy usług płatniczych prowadzący
rachunek powinni udostępniać na swojej stronie internetowej podsumowanie odpowiedniej
dokumentacji i udostępniać właściwym organom na żądanie dokumentację rozwiązań na
wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Dostawcy usług płatniczych prowadzący
rachunek powinni również podawać do wiadomości publicznej dane statystyczne dotyczące
dostępności i efektywności interfejsu.
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Uwierzytelnianie opiera się na zastosowaniu co najmniej dwóch elementów należących do
kategorii „wiedza”, „posiadanie” i „cechy klienta”.

Kod uwierzytelniający
Dostawca usług płatniczych przyjmuje kod uwierzytelniający wyłącznie jeden raz, w przypadku
gdy płatnik używa kodu uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do swojego rachunku
płatniczego trybie online, w celu zainicjowania elektronicznej transakcji płatniczej lub w celu
przeprowadzenia jakiejkolwiek czynności za pomocą kanału zdalnego, która może wiązać się
z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.
Problemy praktyczne
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Gotówka czy rozliczenia
bezgotówkowe
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Gotówka kontra rozliczenia bezgotówkowe
Ile gotówki masz zazwyczaj w portfelu?
a) Kilkadziesiąt złotych
b) Kilkaset złotych
c) Kilka złotych
d) Nie noszę gotówki
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Na świecie
"Finansowy Barometr ING: Społeczeństwo bezgotówkowe" to międzynarodowe badanie, które
dla grupy ING przeprowadził IPSOS. Wzięło w nim udział blisko 13 tysięcy respondentów z 13
europejskich krajów, w tym ponad tysiąc z Polski.
Polacy są jednym z najbardziej entuzjastycznie nastawionych do pieniądza elektronicznego
społeczeństw w Europie. Dużo częściej niż mieszkańcy innych krajów deklarujemy, że nie
nosimy ze sobą gotówki (tak twierdzi 33 proc. respondentów, to drugi wynik na 13 państw
objętych badaniem), używamy gotówki rzadziej niż jeszcze rok temu (68 proc. - 2 miejsce).
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Chętnie zrezygnowalibyśmy całkowicie z gotówki (40 proc. - 3 miejsce), a także twierdzimy,
że pieniądz elektroniczny jest bezpieczniejszy od gotówki (2 miejsce).
Obok Polaków, najmniej do gotówki przywiązani są Francuzi. Na przeciwległym biegunie
znajdziemy Niemców, Austriaków, Czechów, Hiszpanów i Rumunów. Aż 90 proc. naszych
zachodnich sąsiadów prawie zawsze lub często nosi ze sobą banknoty i monety.
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Chętnie zrezygnowalibyśmy całkowicie z gotówki (40 proc. - 3 miejsce), a także twierdzimy,
że pieniądz elektroniczny jest bezpieczniejszy od gotówki (2 miejsce).
Obok Polaków, najmniej do gotówki przywiązani są Francuzi. Na przeciwległym biegunie
znajdziemy Niemców, Austriaków, Czechów, Hiszpanów i Rumunów. Aż 90 proc. naszych
zachodnich sąsiadów prawie zawsze lub często nosi ze sobą banknoty i monety.
Co czwarty Polak nosi w portfelu nie więcej niż 42 złote (równowartość 10 euro). Z kolei blisko
co 20 osoba, w momencie zadawania pytań, nie miała przy sobie żadnej gotówki. Przeciętnie
Polacy posiadają w portmonetce około 110 złotych.
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Płatności bezgotówkowe cieszą się lepszą opinią - za bezpieczne uznaje je 65 procent
rodaków, a gotówkowe - 55 proc. osób.

Czy tylko technologia?
Europejczycy, w większości, są przekonani, że za ich życia gotówka nie zniknie
z obiegu. W całkowite zniknięcie banknotów i monet nie wierzy blisko 3/4 Polaków.
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Raport Dominika Maison
Korzystanie z konta internetowego vs wizyta w oddziale banku
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Raport Dominika Maison
Płatności karta vs gotówka
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Mobile only
Raport prnews.pl Polska bankowość w liczbach – IV kw. 2017:
46 mln klientów banków
33,4 mln ma dostęp do bankowości internetowej
9,1 mln korzysta z dostępu do bankowości internetowej min raz w miesiącu
Bankowość mobilna wykształciła pojęcie „mobile only”, które oznacza zarządzanie własnymi
finansami jedynie za pomocą smartfona.
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Mobile only
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NFC oraz HCE w płatnościach
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NFC
Near Field Communication, w skrócie NFC, to bezdotykowa
i bezprzewodowa technologia komunikacyjna wykorzystująca fale
radiowe w celu udostępniania cyfrowych informacji i wysyłania ich na
odległość około 20 centymetrów.

W technologii komórkowej NFC opiera się na systemie Android 2.3
i dostępne jest m.in. w Samsungu Galaxy S8, Huawei P10, Huawei P
Smart czy LG Q6.
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NFC

Technologia NFC to forma krótkozasięgowego, wysokoczęstotliwościowego i radiowego
standardu komunikacyjnego opartego na poniższych parametrach:
• pasmie 2 GHz
• częstotliwości 13,56 MHz
• przepustowości 106, 212, 424 lub 848 kbit/s
Technologia postrzegana jest jako forma rozszerzonej karty zbliżeniowej, w której do
komunikacji wykorzystywana jest magnetyczna indukcja dwóch pętli anten znajdujących się
niedaleko siebie. Nawiązanie kontaktu możliwe jest dzięki dostępnym i nielicencjonowanym
częstotliwościom radiowym pasma ISM. Urządzenia wykorzystujące te same pasma mogą
nawiązać ze sobą bezpośredni kontakt bez potrzeby używania przewodów i innych łączników.
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NFC
Celem NFC jest autoryzowanie transakcji i przekazywanie linków, wizytówek, zdjęć i plików bez
potrzeby bezpośredniego łączenia z innym urządzeniem. Wystarczy, że zetkniemy ze sobą dwa
modele z technologią NFC.
System umożliwia nawiązanie kontaktu nie tylko z innym telefonem, ale również z głośnikiem
i słuchawkami.
NFC współpracuje z aplikacjami bankowymi, co gwarantuje dokonywanie płatności za pomocą
telefonu. Mówiąc w skrócie, dzięki wspomnianej technologii komórka może błyskawicznie
przekazywać dane, dostarczać dźwięk do głośnika lub słuchawek, a także pełnić funkcję karty
płatniczej.

Bluethooth a NFC - umożliwia przesyłanie większych plików jak MP3, zdjęcie czy PDF,
potrzebuje jednak więcej czasu na nawiązanie kontaktu z drugim telefonem.
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HCE

Technologia HCE (ang. Host Card Emulation) pozwala na zbliżeniowe płatności telefonem na
podobnej zasadzie, jak w przypadku karty płatniczej. Zbliżamy telefon do terminala w sklepie,
akceptujemy transakcję i płatność zostaje zrealizowana.
Transakcje na kwoty do 50 zł realizowane są tak jak kartami zbliżeniowymi, natomiast
w przypadku płatności na wyższe kwoty zostaniemy poproszeni o wprowadzenie w terminalu
kodu PIN do wirtualnej karty HCE.
Wymagania techniczne to odpowiedni system operacyjny telefonu – Android w wersji
przynajmniej 4.4 - oraz uruchomiony moduł NFC w urządzeniu (pozwalający na transakcje
bezstykowe). Dużą zaletą technologii HCE jest jej działanie w oparciu o standardowe karty SIM
dowolnej sieci komórkowej.
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HCE

W jakich bankach skorzystamy z HCE?
Usługa płatności HCE dostępna jest aktualnie w poniższych bankach:
• Alior Banku,
• Banku Millennium,
• Banku Pekao,
• eurobanku,
• ING Banku Śląskim,
• PKO BP,
• Santander Bank Polska,
• T-Mobile Usługi Bankowe,
• bankach spółdzielczych.
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Bank
Alior Bank
Bank Millennium
Bank Pekao
eurobank

ING Bank Śląski

PKO BP

Santander Bank Polska
T-Mobile Usługi
Bankowe

O czym należy pamiętać?
Płatności HCE dostępne są w aplikacji mobilnej po powiązaniu wybranej karty płatniczej.
W aplikacji mobilnej należy utworzyć wirtualną kartę MasterCard – jej używanie jest bezpłatne. Płatności
możliwe są również bez dostępu do Internetu.
Płatności mobilne możliwe są w aplikacji PeoPay, standardowo po zalogowaniu do aplikacji, wybraniu opcji
"Zbliż i zapłać" oraz podaniu kodu PIN. Płatności możliwe są również bez dostępu do Internetu.
Należy utworzyć w aplikacji mobilnej wirtualną kartę Visa – jej używanie jest bezpłatne dla Konta w Pełni.
Płatności możliwe są również bez dostępu do Internetu.
Płatności HCE (Mastercard w telefonie) dostępne są w aplikacji mobilnej po powiązaniu wybranej karty
płatniczej. Transakcje powyżej 50 zł potwierdzane są kodem PIN do karty. Podczas płatności wystarczy
podświetlić ekran telefonu. Korzystanie z Mastercard w telefonie do 28 grudnia 2018 r. jest bezpłatne, potem
opłata wyniesie 7 zł (będzie można jej uniknąć, dokonując transakcji kartą na min. 300 zł). Płatności możliwe
są również bez dostępu do Internetu.
Należy posiadać aplikację IKO oraz aktywną kartę debetową lub kredytową, którą podpina się do płatności
zbliżeniowych. Podczas płatności należy mieć uruchomioną aplikację IKO oraz dostęp do Internetu.
W przypadku transakcji powyżej 50 zł podajemy kod PIN do IKO w tej aplikacji lub w terminalu płatniczym
i w razie potrzeby ponownie zbliżamy telefon do czytnika.
Należy zamówić w aplikacji mobilnej wirtualną kartę Visa/MasterCard. Używanie karty jest bezpłatne.
Płatności możliwe są również bez dostępu do Internetu, jednak telefon musi być odblokowany.
Płatności HCE dostępne są w aplikacji mobilnej po powiązaniu wybranej karty płatniczej.
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Płatności HCE czasem są określane jako "płatności NFC", co wiąże się z wykorzystaniem w tej
technologii modułu NFC w telefonie. Warto jednak wiedzieć, że początkowo na polskim rynku
działały tzw. płatności NFC w modelu simcentrycznym, które również opierały się o moduł NFC
w smartfonie, jednak do działania wymagały specjalnej karty SIM, wydawanej przez
konkretnego operatora komórkowego (były to sieci T-Mobile i Orange).

HCE ma tę zaletę, że nie wymaga angażowania operatorów telekomunikacyjnych w proces
aktywacji usługi. Dane karty nie są bezpośrednio powiązane z kartą SIM, tylko z aplikacją
mobilną.
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Źródło: https://blog.gft.com/pl/2017/03/24/innowacyjne-platnosci-w-polsce/
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BLIK
Bez wątpienia na pomyślny start projektu (luty 2015 r., 20 tys. punktów akceptacji, 6 banków)
wpływ miał fakt, że w momencie startu banki tworzące alians obejmowały zasięgiem swego
działania 60% rynku usług finansowych w Polsce.
Powstał on na bazie płatności mobilnych IKO, początkowo dostępnych PKO Banku Polskim.
BLIK umożliwia:
• dokonanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych,
• wypłatę i wpłatę gotówki w bankomatach/wpłatomatach (12 tys. bankomatów)
• natychmiastowe przelewy na numer telefonu pomiędzy klientami różnych banków (przelew
na telefon),
• generowanie czeków BLIK (9-cio cyfrowy kod) służących do dokonywania płatności i wypłaty
gotówki z bankomatów.
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BLIK umożliwia:
• Płatność na poczcie. Poczta Polska wdrożyła w ponad 4600 placówkach sieci własnej
płatności z wykorzystaniem bankowej aplikacji z funkcją BLIK za towary i usługi zakupione
w placówkach pocztowych,
• BLIKIEM można zapłacić w ponad 600 urzędach w całej Polsce. To oznacza, że opłatę za
wyrobienie paszportu, prawa jazdy, czy jakąkolwiek inną sprawę urzędową, można uiścić
przy użyciu telefonu,
• Płatność czekiem. Jeśli chcesz przekazać swojemu znajomemu pieniądze, a nie masz jego
numeru konta, wystarczy stworzyć czek w swojej aplikacji mobilnej oraz ustalić do niego
hasło. Numer czeku i wspomniane hasło wysyłasz znajomemu, a on wypłaca środki
z bankomatu obsługującego BLIK lub płaci czekiem w sklepie.
• Płatność Allegro.
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BLIK one click:
Podczas dokonywania płatności BLIKIEM zostaniemy zapytani, czy chcemy zapisać/zapamiętać
dany sklep internetowy lub przeglądarkę.
Jeżeli wyrazimy aprobatę, następne zakupy (przeprowadzane w tym samym sklepie lub za
pomocą tej samej przeglądarki) zrobimy bez podawania 6-cyfrowego kodu. Transakcję
potwierdzimy przy pomocy jednego kliknięcia w telefonie.
Tę usługę udostępnia na razie tylko Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, Millennium oraz
mBank.
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Płatność BLIKIEM

Źródło: https://darmowekontobankowe.org/blik/
Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe
materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.
53

BLIK – przykładowe banki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alior Bank
Millenium
Santander Bank Polska
ING Bank Śląski
mBank
PKO BP
Orange Finanse
Getin Bank
T-mobile Usługi Bankowe
BGŻ PNB Paribas
Raiffeisen Polbank
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BLIK – przykładowe banki cd.:
• Credit Agricole
• Bank Pekao SA
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BLIK – przykładowi agenci rozliczeniowi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blue Media
Cash Bill
Dotpay
Eservice
Euronet
First Data
Pay Tel
Pay U
Planet Cash
Przelewy 24
PayLane
tpay
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Nowości technologiczne rynku
płatniczego
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Beacon
• To niewielkich rozmiarów urządzenie bezprzewodowe, którego technologia pozwala
na transmisję sygnału radiowego do znajdujących się w zasięgu smartfonów i tabletów.
• Obrazowo można to porównać do latarni morskiej wysyłającej intensywny sygnał
w regularnych interwałach czasowych.
• Technologia wykorzystywana z dużym sukcesem w takich branżach, jak: FMCG, sprzedaż
detaliczna, muzea/ wystawy, obiekty sportowe, lotniska, gamifikacja, farmaceutyka,
motoryzacja, logistyka.
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Beacony funkcjonują dzięki technologii BLE (Bluetooth low energy), co jest istotne z dwóch
powodów:

– po pierwsze transmituje fale radiowe, które bez problemu pokonują przeszkody w postaci
ściany, brak sieci WiFi,
- po drugie, BLE jest bardzo ekonomiczne, pozwala na wydłużony czas pracy baterii,
w przeciwieństwie do klasycznego Bluetooth.
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• iBeacon to innowacyjna technologia znacznie rozszerzająca możliwości usług lokalizacji
w systemie iOS i Android. W przypadku systemu firmy Apple, iBeacon pracuje w systemie
iOS7. Posiadacze innych wersji oraz urządzeń iPad mogą korzystać z technologii dzięki
specjalnemu Protokołowi (developerzy korzystają z Apple Core Location API).
• Samsung wdrożył do obsługi beaconów dedykowaną platformę Proximity. Urządzenia
z systemem Android komunikują się z Beaconem z użyciem dedykowanej aplikacji mobilnej,
która skanuje sygnał BLE i integruje z systemem. Pozwala urządzeniu z systemem (aplikacją)
na powiadamianie aplikacji, gdy użytkownik dociera w miejsce z nadajnikiem iBeacon lub je
opuszcza. Oprócz monitorowania lokalizacji aplikacja może oszacować odległość urządzenia
od nadajnika iBeacon (znajdującego się na przykład w muzeum, salonie sprzedaży, przy
kasie). Przy ustalaniu lokalizacji technologia iBeacon nie bazuje na szerokości i długości
geograficznej, lecz wykorzystuje sygnał Bluetooth o niskim poborze energii, wykrywany
przez urządzenie z kompatybilnym systemem iOS lub Android[2].
• Usługi lokalizacji pozwalają aplikacjom i witrynom korzystającym z usług lokalizacji na
używanie informacji z sieci komórkowej, sieci Wi-Fi, GPS oraz funkcji iBeacons do określania
przybliżonej lokalizacji użytkownika
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Przykładowe, wybrane projekty z wdrożeniem technologii iBeacon
1) Kampania Coca-Cola „Moments of Hapiness” – beacon jako narzędzie marketingowe
zintegrowane z aplikacją Coca-Cola. Cel akcji: edukacja, zaangażowanie użytkownika w trakcie
Dnia Pamięci, gra miejska z wykorzystaniem dotarcia do określonych lokalizacji. Kolejnym
etapem była gra społecznościowa w salonach McDonalds.
2) Virgin Atlantic – wdrożenie iBeacons na terenie lotniska Heathrow w Londynie. Cel akcji:
promocja aplikacji Passbook; promocja usługi Clubhouse Spa; pomoc w lokalizacji
i efektywnym wykorzystaniu usług linii Virgin.
3) Projekt NorthernLigt w Philips Museum. Wykorzystanie technologii iBeacon do gry
społecznościowej na terenie interaktywnego muzeum. Prezentacja nowych technologii
oświetleniowych, ekranów multimedialnych, angażowanie użytkownika (bez ograniczeń
wiekowych) do gry edukacyjnej.
4) Japan Airlines – testowe wdrożenie technologii iBeacon w integracji z Applewatch. Cel akcji:
lokalizacja personelu lotniczego, reakcja na bieżące potrzeby klientów, promocja
dedykowanych usług. Akcja od początku zaprojektowana jako przedsięwzięcie biznesowe,
skierowane do pracowników Japan Airlines
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iBeacon stosowany jest w takich obszarach, jak:
1) Retail- największa liczba wdrożeń biznesowych. Przykłady działania: lokalizacja klienta
w sklepie; prowadzenie klienta zgodnie z wytyczoną ścieżką zakupową; wysyłanie
interaktywnych zaproszeń, powiadomień, ofert handlowych; programy lojalnościowe; wymiana
zdobytych punktów na nagrody
2) Edukacja: powiadamianie rodziców o nieobecności dziecka w szkole (iBeacon alert);
komunikacja nauczyciele-uczniowie-studenci; wysyłka bieżących powiadomień, aktualności ze
szkoły, uczelni.
4) Dating, eventy towarzyskie – powiadamianie o aktywności partnera; gry interaktywne;
wysyłka ofert promocyjnych lokalu/ restauracji/ sklepu.
5) Smart Home/ Elektronika użytkowa – sterowanie urządzeniami domowymi; powiadomienie
o zagrożeniach/ włamaniu; kontrola dzieci w domu.
6) Wydarzenia sportowe/ muzyczne/ kulturalne: rejestracja obecności; programy
lojalnościowe; aktywność interaktywna w trakcie eventu.
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iBeacon stosowany jest w takich obszarach, jak:
7) Smart city: zastosowanie iBeacon do lokalizacji w centrum miasta; wskazanie miejsca
parkingowego; informacje o miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy (jako spektakularny
przykład można podać polski projekt realizowany przez firmę Ifinity i Urząd Miasta Warszawy
w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych)

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe
materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.
65

Zastosowanie iBeacon w punktach sprzedażowych

Opracowano na podstawie: Fung Business Inteligence Centre, Beacon Trends in the retail space 2015.
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Biometria
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Biometria
•
•
•
•
•

Selfie pay
Finger print
Palm vein
Oko
Inne?
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Biometria
•
•

Raport Visy Digital Payments Study z 2017 r. pokazuje, że od poprzedniej edycji badania
odsetek przekonanych do rozwiązań biometrycznych wzrósł o jedną czwartą (ankietowano
2 tys. klinetów).
Wraz z rosnącą popularnością innowacyjnych metod płatniczych, rośnie zaufanie do takich
rozwiązań jak biometria. Już 83 proc. badanych uważa, że jest ona bezpieczną formą
uwierzytelnienia. To o 23 punkty procentowe więcej niż w poprzedniej edycji raportu.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe
materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.
69

Biometria
•
•
•
•

Wśród konsumentów, którzy płacą zbliżeniowo, odsetek ufających biometrii jest wyższy
i wynosi 85 proc.
Skanowanie odcisku palca oraz tęczówki oka zostały wskazane przez Polaków jako te
metody, z których skorzystaliby najchętniej, gdyby potwierdzali transakcję podczas robienia
zakupów.
Biometrię odcisku palca jako najbezpieczniejszą wskazuje 74 proc. badanych.
41 proc. pytanych Polaków deklaruje, że skorzystałoby z rozwiązań biometrycznych podczas
zbliżeniowego płacenia w sklepie za towary lub usługi.
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Mastercard
Od kwietnia 2019 r. w polskich e-sklepach powinna zacząć pojawiać się
technologia biometrycznego potwierdzania płatności.
Zamiast potwierdzać transakcję hasłem lub kodem, będzie można to
zrobić za pomocą aplikacji rozpoznającej np. rysy twarzy lub odciski
palca.

Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe
materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.
71

Selfie pay
•
•
•
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Ma to być wygodne rozwiązanie, które zapobiegnie włamaniom na konto bankowe
i zwiększy bezpieczeństwo wykonywania internetowych płatności.
Pierwsze testy przeprowadzono na początku 2016 roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
oraz w Holandii.
Korzystanie z aplikacji - należy ją ściągnąć ze sklepu internetowego, a następnie zrobić
sobie zdjęcie za pomocą aparatu wbudowanego w telefon.
Aplikacja zaczyna przetwarzać nasze selfie i tworzy w tym czasie cyfrową mapę
charakterystycznych punktów na twarzy. Odbywa się to za pomocą znanego systemu
rozpoznawania twarzy – „face recognition system”.
Jeśli aplikacja będzie miała wątpliwości, poprosi użytkownika o mrugnięcie.
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Selfie pay
•

•
•

Z przeprowadzonych przez firmę Mastercard badań wynika, że połowa ankietowanych
chciałaby autoryzować transakcję w bardziej wygodny sposób, niż poprzez tradycyjne
hasło, jednocześnie zachowując przy tym standardy bezpieczeństwa.
53 proc. kupujących zapomina swojego hasła do autoryzacji transakcji co najmniej raz
w tygodniu, tracąc na tym ponad 10 minut.
W konsekwencji ponad 1/3 kupujących on-line porzuca myśl o zakupie.
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Oprócz biometrycznych sposobów autoryzacji zakupów online, pojawiają się również
pomysły na wykorzystanie biometrii w sklepach stacjonarnych.
Trwają już pilotaże biometrycznej karty płatniczej – tradycyjnej karty, na której znajduje się
dodatkowo czytnik linii papilarnych. Aby jej używać, właściciel karty musi zarejestrować
swój odcisk, który jest konwertowany na cyfrowy wzorzec i zapisywany na karcie. Płacąc za
zakupy, użytkownik wkłada kartę do terminala, jednocześnie przykładając palec do czytnika
linii papilarnych.
Biometryczna autoryzacja sprawi, że podawanie numeru PIN nie będzie już konieczne.
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Bankomat biometryczny
Pierwszy bankomat biometryczny (wykorzystujący technologię finger vein) został
przedstawiony na III Kongresie Gospodarki Elektronicznej (w maju 2009 r.), a pierwsze
historyczne produkcyjne wdrożenia takich urządzeń zrealizowały w 2010 r. banki spółdzielcze
z Grupy BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości i Podkarpacki Bank Spółdzielczy.
W 2016 r. Grupie BPS biometria udostępniona była w ponad 30 bankach spółdzielczych.
Klienci banku po uwierzytelnieniu biometrycznym mogą korzystać m.in. z następujących usług:
• wypłaty z rachunku
• wpłaty na rachunek z automatycznym księgowaniem środków na rachunku
• doładowania telefonów
• zmiana PIN
• saldo rachunku
• usługa kantoru wymiany EURO
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Pod terminem finger vein kryje się technologia wykorzystująca biometrię układu naczyń
krwionośnych w palcu. Do tej pory mogliśmy się z nią spotkać na przykład w bankomatach.
Wkrótce rozwiązanie to trafi na smartfony.
Technologię finger vein opracowała firma Hitachi. Jest to jedno z najbardziej skutecznych
zabezpieczeń biometrycznych. Wykorzystuje bowiem układ naczyń krwionośnych w palcu,
a nie sam odcisk palca. Każdy z nas posiada unikalny układ naczyń krwionośnych (nawet
bliźniacy), którego nie da się podrobić.
Nie da się też dokonać autoryzacji odciętym palcem, bo nie krąży w nim krew.
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W których bankach biometria?

Bank BPH i Getin Bank.
Ten ostatni uruchomił także, pilotażowo, sieć VTM (Virtual Teller Machine), czyli oddziały
samoobsługowe z wykorzystaniem biometrii finger vein wraz z biometrycznym podpisem
elektronicznym BioPKI. Po zarejestrowaniu danych biometrycznych w bazie banku, można było
podpisywać umowy czy potwierdzać tożsamość za pomocą palca.
Ale:
Od grudnia 2017 r. jedyną formą potwierdzania tożsamości w placówkach Getinu będą dowody
osobiste.
Alior Bank, który wycofał czytniki z placówek przejętych po BPH (2017 r.).
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W których bankach biometria?

Bankowość biometryczna została również wdrożona w kilku bankach z Grupy SGB. Podobnie
jak w przypadku wdrożeń w Grupie BPS jest to biometria bankomatowo-oddziałowa,
wykorzystująca technologie finger vein i palm vein (chociaż w proporcji odwrotnej tzn.
w większości przypadków jest to biometria palm vein) – w 2016 r. ok. 10 banków spółdzielczych
z Grupy SGB.
Ale:
W 2016 r. BPS rezygnuje z biometrii.
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Technologia finger print- na smartfonach
W Polsce innymi ciekawymi rozwiązaniami biometrycznymi w bankowości są aplikacje mobilne
Millennium Banku, ING Banku Śląskiego, PKO Banku Polskiego, Euro Banku, banku Citi
Handlowy i mBanku, wykorzystujące biometrię finger print (odcisk palca).
Niestety minusem, z punktu widzenia klienta, jest to, że użytkownicy aplikacji muszą korzystać
ze smartfonów zaopatrzonych w czytniki linii papilarnych, czyli np. iPhone’ów z funkcją Touch
ID lub telefonów Samsung z funkcją Pass.
T-mobile bankowe:
Odcisk Palca – opcjonalna metoda: a. dostępna w: i. Bankowości Mobilnej, na urządzeniu
z systemem operacyjnym iOS (w wersji numer 9.0 lub wyższej), wyposażonym w skaner
odcisków palców i wspierającym rozwiązanie TouchID,
ii. Bankowości Mobilnej (w wersji numer 4.6.0 lub wyższej), na urządzeniu z systemem
operacyjnym Android (w wersji numer 6.0 lub wyższej), wyposażonym w skaner odcisków
palców i wspierającym rozwiązanie Fingerprint Authentication.
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T-mobile bankowe:

Klient może dokonać wyboru sposobu logowania do Bankowości Mobilnej spośród poniższych:
i. Kod PIN do Bankowości Mobilnej;
ii. Połącz punkty;
iii. Odcisk palca
Alior bank (regulamin z marca 2018 r.)
W Bankowości Mobilnej, na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS (od wersji numer 10.0),
wspierającym rozwiązanie TouchID lub FaceID i umożliwia:
a. logowanie do Bankowości Mobilnej,
b. autoryzację wybranych Dyspozycji zlecanych w Bankowości Mobilnej (od wersji numer
1.8.0).
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Alior bank cd.:

2. W Bankowości Mobilnej (od wersji numer 1.8.0) na urządzeniu z systemem operacyjnym
Android (od wersji numer 6.0), wspierającym rozwiązanie Fingerprint Authentication
i umożliwia:
a. logowanie do Bankowości Mobilnej,
b. autoryzację wybranych Dyspozycji zlecanych w Bankowości Mobilnej.
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•

Technologia Palm vein firmy Fujitsu. W tym przypadku odczytywany jest układ naczyń
krwionośnych w całej dłoni.
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A może ucho?

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/927509,biometria-ksztalt-ucha-firma-nec-sluchawka-do-weryfikacji-tozsamosci.html
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Wearables
Warszawa, 22 lutego 2018 r. – Mastercard zaprezentował wyniki najnowszego badania na
temat otwartości konsumentów na innowacyjne formy płatności, których można dokonywać
dzięki technologii zbliżeniowej. Już co czwarty (27%) ankietowany Polak deklaruje,
że w przyszłości będzie płacić zbliżeniowo urządzeniami ubieralnymi (tzw. wearables), takimi
jak inteligentny zegarek czy opaska fitness.
Już 6% ankietowanych w nowym badaniu Mastercard deklaruje, że posiada inteligentny
zegarek. W 2016 r. globalna sprzedaż wearables osiągnęła wartość 16,2 mld dolarów, a dalszy
wzrost jest spodziewany w najbliższych latach. Według prognoz, do 2020 r. 62% urządzeń
ubieralnych będzie posiadać funkcję płatniczą.
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Wearables
Według firmy badawczej Tractica, już w 2020 r. wartość transakcji dokonanych za pomocą
urządzeń wearables sięgnie 500 mld dol. Wartość będzie rosnąć w najbliższych latach w tempie
177 proc. średniorocznie.
Prawdziwą rewolucją będą jednak płatności, które nie wymagają od nas jakiejkolwiek uwagi.
W tej chwili Amazon tworzy w USA supermarkety, w których możemy płacić, w ogóle
nie płacąc. Podchodzimy do półki, ściągamy z niej rzeczy i wychodzimy z supermarketu.
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Wearables

Źródło: na podst. strony internetowej firmy QUICKO: http://quicko.pl/
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Dziękuję za uwagę
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