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Systemy rozliczeniowe/usługi wspierające
•

Elixir

•

•

Euro
Elixir

w pełni elektroniczny system rozliczeń
międzybankowych do wymiany detalicznych zleceń
płatniczych w złotych
podstawa funkcjonowania systemu bankowego w
Polsce
w 2017 r. przetworzył 1,8 mld transakcji
o wartości 4,76 bln zł

• przelewy natychmiastowe 24/7/365

Express
Elixir

• system detalicznych rozliczeń międzybankowych
w euro, umożliwiający rozliczanie płatności w relacjach
krajowych i transgranicznych
• w pełni dostosowany do standardów unijnych,
funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury
Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).

• płatności mobilne P2P (BLIK)
• regulowanie zobowiązań wobec ZUS i organów
administracji skarbowej
• w 2017 r. przetworzył 4,96 mln transakcji
o wartości 16,98 mld zł

• bezpośrednie płatności typu pay-by-link dla sklepu
i dla urzędu

Paybynet

• 24/7/365
• bankowe bramki płatnicze

• w 2017 r. przetworzył 27,21 mln transakcji
o wartości 156 mld euro

Usługi
Swift

• statusu SWFIT Service Bureau przyznany przez SWIFT
SCRL
• pośrednictwo dla banków i instytucji finansowych
w przesyłaniu komunikatów pomiędzy bankami
krajowymi i zagranicznymi

Ognivo

• bezpieczna i szybka komunikacja on-line pomiędzy
bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do
uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową
(ZUS, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne
organy egzekucyjne i komornicy sądowi)

Inicjatywy cyfrowe
•
•
•

STIR

•

sektorowa ocena ryzyka
punkt wyjścia do sektorowych rozwiązań w zakresie
cyberbezpieczeństwa, AML oraz antyfraud
xxxx mln rachunków, yyyy mld transakcji
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wpływ banków na lepszą ściągalność VAT
zwiększenie transparentności
przepływu podatków w gospodarce

pierwsze w Europie wdrożenie technologii
blockchain w sektorze bankowym do obsługi
trwałego nośnika
opracowane we współpracy z partnerami
technologicznymi (IBM, Accenture)
umożliwia znaczące oszczędności w relacji
bank-klient

•

mSzafir

•

•

Qlips

•
•
•

przenosi do cyfrowego świata procesy, które
dotychczas wymagały osobistej wizyty w punkcie
obsługi, urzędzie lub umawiania się z kurierem
eliminuje konieczność posiadania kolejnych
loginów i haseł do różnych serwisów
użytkownik otrzymuje dostęp również do usług
administracji publicznej

wykorzystuje technologię chmurową
w miejsce fizycznego czytnika i karty
może być wykorzystywany jednorazowo
lub wielokrotnie

płatności rachunków w bankowości internetowej
i mobilnej
aktywacja na jeden klik
wypełnione płatności gotowe do akceptacji
bezpieczeństwo

Misja i wizja
Jesteśmy kluczowym podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego i sektora
bankowego, wspieramy rozwój bezgotówkowych i cyfrowych procesów w gospodarce.
Będziemy utrzymywać kluczową pozycję w polskim systemie płatniczym, świadcząc kompleksowe,
bezpieczne i niezawodne usługi rozliczeniowe.
Będziemy także uczestniczyć w realizacji wyzwań stojących przed polskim sektorem bankowym
w dynamicznie zmieniającym się świecie, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług spełniających
potrzeby i oczekiwania sektora. We współpracy z bankami i sektorem publicznym kontynuować
będziemy działania na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz wspierać
wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w celu kreowania rozwiązań rozszerzających
ofertę sektora bankowego i zwiększających cyfrową świadomość i jakość życia Polaków.
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