
BLIK 
SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH 



 BLIK jest w zasięgu 20 mln rachunków  

w 7 bankach! Już ponad 2,2 mln  
użytkowników bankowości mobilnej  

korzysta z BLIKA.  

BLIK jest już dostępny w: 

Nad wdrożeniem BLIKA pracują: 

Credit Agricole, neoBANK,  

Pozyskujemy kolejnych uczestników.  



Sieć akceptacji BLIKA rozwija się dynamicznie  

Agenci rozliczeniowi 

Integratorzy płatności internetowych  

Bankomaty 



Kodu BLIK można użyć do wykonywania transakcji w dowolnym kanale  

BANKOMAT 

POS /  
SYSTEM KASOWY 

eCOMMERCE 

mPOS 



BLIK – proponujemy rozwiązania, które ułatwiają życie! 

BEZPIECZEŃSTWO 
Zapewnia je 
potwierdzenie transakcji 
w aplikacji mobilnej 

SZYBKOŚĆ 
Płatności BLIKIEM funkcjonują  
sprawnie i szybko! 

WYGODA 
BLIK zapewnia wysoki komfort 
korzystania. Jedno urządzenie – telefon 
zastępuje cały portfel! 



NASI PARTNERZY: 

POS eCOMMERCE 

TRWAJĄ PRACE NAD WDROŻENIEM BLIKA W: 



DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ  
W LICZBACH 



Liczba wszystkich transakcji BLIK 

09.02- 31.12.2015 

01.01- 31.08.2016 

1 883 368  

4 486 794 



Liczba transakcji BLIK w kanale ATM 

09.02- 31.12.2015 

01.01- 31.08.2016 

1 177 204 

1 835 083 



Liczba transakcji BLIK w kanale POS 

09.02- 31.12.2015 

01.01- 31.08.2016 

145 042 

408 366 



Liczba transakcji BLIK w kanale WWW 

09.02- 31.12.2015 

01.01- 31.08.2016 

513 984 

1 327 727 



Liczba transakcji BLIK w kanale P2P 

09.02- 31.12.2015 

01.01- 31.08.2016 

10 574 

268 162 



 

NASZE APLIKACJE 



Whitelabel 
to aplikacja mobilna, którą do współpracy z BLIKIEM 

może wykorzystać bank nieposiadający własnej 
aplikacji!  



Każdy użytkownik aplikacji WL będzie mógł: 

1. Wypłacić BLIKIEM pieniądze z 
bankomatu, zapłacić w Internecie  
oraz dokonać płatności w POS 

2. Wyświetlić na mapie dzięki 
geolokalizacji pobliskie punkty 
akceptacji BLIK (POS i ATM)  

3. Sprawdzić dostępne saldo i historię 
transakcji BLIK 



mPOS BLIK 

• mPOS BLIK to aplikacja na urządzenia mobilne, służąca do przyjmowania płatności 
BLIK. 

  
• Brak potrzeby stosowania czytnika do kart daje szereg przewag nad mPOSEM 

kartowym: 
 

• Zerowe koszty zmienne wydania 
mPOS, w efekcie tańszy produkt dla 
akceptanta 

 
• Możliwość dystrybucji i aktywacji w 

100% online 



mPOS BLIK 

• mPOS BLIK nowym kanałem dotarcia przez Agentów (w tym banki) do nowych sprzedawców 



 

ROZWÓJ BLIKA 



BLIK w eCommerce 



JESZCZE SZYBCIEJ 

BLIK Oneclick 

I WYGODNIEJ? 

• Płatność bez przepisywania kodu BLIK  

• Użytkownik wybiera w sklepie płatność BLIK, klika zapłać  

i potwierdza płatność w Aplikacji Mobilnej Banku 

• Dopuszczalne transakcje bezpotwierdzeniowe 

• Obsługa płatności rekurencyjnych 

• Rozwiązanie zgodne z projektem RTS do PSD2 



OneClick – płatność w jednym kroku, bez przepisywania kodu  
i z najwyższym poziomem bezpieczeństwa 

Klient wpisuje 

sześciocyfrowy 

kod BLIK 

Klient potwierdza transakcję 

w aplikacji swojego banku 

(może to wymagać podania 

kodu PIN) 

Klient wraca na stronę 

MERCHANTA, wyświetlany 

jest komunikat o wykonaniu 

transakcji 

Na stronie MERCHANTA Klient 

wybiera płatność BLIK 



OneClick – płatność w jednym kroku również  
w aplikacji mobilnej!  

W aplikacji 

MERCHANTA Klient 

wybiera płatność BLIK.  

Klient przełączony  

zostaje do aplikacji 

 mobilnej swojego  

banku i zapamiętuje  

kod BLIK 

Wraca do aplikacji 

MERCHANTA  

– wpisuje kod BLIK 

Aplikacja mobilna  

banku prosi o  

Akceptację transakcji  

(może to wymagać 

 podania PIN) 

W aplikacji MERCHANTA, 

gdzie wyświetlany 

 jest komunikat  

o wykonaniu 

 transakcji 



NFC BLIK 
 

• Płatności zbliżeniowe BLIK w terminalach POS tak wygodne jak płatność kartą zbliżeniową: 
 

• bez potrzeby uruchamiania aplikacji mobilnej, wystarczy wybudzić ekran telefonu 
• transakcje do 50 zł nie wymagają potwierdzenia  
• transakcje powyżej 50 zł potwierdzane PINem wprowadzanym w terminalu lub aplikacji 

mobilnej 



eAdministracja – BLIK w sektorze administracji publicznej 

• Przyjmowanie płatności bezpośrednio podczas 
obsługi Klienta, ograniczenie dokonywania transakcji 
gotówkowej w kasach Urzędów Administracji 
Publicznej  
 

• Kod BLIK wprowadzany w aplikacji WEB POS 
dostępnej na komputerze urzędnika – bez inwestycji 
w terminal POS 

 
• Możliwość dokonywania transakcji płatniczej w 

czasie obsługi w „okienku” bez konieczności 
przechodzenia do punktu kasowego 
 

• Zasięg – cała Polska, nie tylko duże aglomeracje 



 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


