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NBP wprowadza przełomowe zmiany  - wykorzystaj to! 



NBP wprowadza przełomowe zmiany  - wykorzystaj to! 

Jak zoptymalizować 
procesy gotówkowe w banku? 

 
Czy można zarobić 

na gotówce? 
  



Sortowanie jakościowe banknotów – ręczne / maszynowe 

• Lipiec 2018  - zasilanie bankomatów banknotami sprawdzonymi maszynowo 

• Styczeń 2020  - 95% banknotów sprawdzanych maszynowo 



Sortowanie ręczne 

Lp.  Uszkodzenie  Opis  

1.  zabrudzenie  dostrzegalne wzrokowo zabrudzenie powierzchni banknotu  

2.  plama  dostrzegalna wzrokowo koncentracja brudu w określonym miejscu na powierzchni 

banknotu   

3.  napis, nadruk, rysunek  dostrzegalny wzrokowo dodany rysunek, napis lub inny znak napisany bądź w jakikolwiek 

inny sposób naniesiony na banknot  

4.  odbarwienie  dostrzegalne wzrokowo odbarwienia części lub całości banknotu, np. banknot uprany  

5.  rozdarcie  banknot posiadający co najmniej jedno rozdarcie przy krawędzi  

6.  dziura  banknot z przynajmniej jedną dostrzegalną wzrokowo dziurą  

7.  ubytek  brak części banknotu  wzdłuż co najmniej jednej krawędzi  

(w odróżnieniu od dziur), np. banknot z oderwanym rogiem  

8.  podklejenie  części jednego lub większej liczby banknotów połączone taśmą, klejem lub w inny sposób  

9.  zagniecenia  banknot z wielokrotnymi zagnieceniami na powierzchni całego banknotu, które znacząco 

wpływają na jego wygląd  

10.  wiotkość  pogorszenie struktury papieru skutkujące wyraźnym brakiem sztywności  

11.  banknot z zagięciami  banknot, który jest zagięty, w tym banknoty, które nie mogą być wyprostowane  

12.  zagięte rogi banknotu  banknot z przynajmniej jednym wyraźnie zagiętym rogiem  



Sortowanie maszynowe 

Wyposażenie każdego stanowiska kasjerskiego w 1,5 kieszeniowy 

sorter do banknotów 

Kisan Newton 

• Zgodność z Zarządzeniem 19/2016 NBP 

• Bardzo małe wymiary 

• Szybkość do 1000 banknotów / min 

• Wielowalutowość 

• Dane do sprawozdań kwartalnych 



Sortowanie maszynowe 

Rozdzielenie strumienia gotówki wpłacanej i wypłacanej 

Sortownia centralna 

Mała sortownia oddziałowa 

Outsourcing 



Sortowanie maszynowe 

Wykorzystanie kasjerskich automatów recyklingowych 

Dla dwóch kasjero-dysponentów 

Centralnie 



Sortowanie maszynowe 

Urządzenia Assisted Self-Service 

Glory Teller Infinity 

• Obsługa przez klienta lub pracownika oddziału 

• Wpłaty i wypłaty banknotów i bilonu 

• Wyciągi, przelewy, lokaty, pożyczki itd. 



Sortowanie maszynowe 

Rezygnacja z gotówki na sali operacyjnej banku 



Sortowanie maszynowe 

Inwestycje w sprzęt gotówkowy umożliwią 

• Skrócenie czasu operacji gotówkowych – mniejsze koszty osobowe 

• Koncentrację na kliencie – zwiększenie sprzedaży 

• Zwiększenie bezpieczeństwa 

• Poprawę wizerunku banku 



Sortowanie maszynowe 

Koszt 

urządzeń 

Koszt  

CIT 
 
 
 
 
 
 
 



NBP wprowadza przełomowe zmiany  - wykorzystaj to! 

A może da się 
na gotówce zarobić? 

 
Automatyzacja procesów 

gotówkowych  
u klientów korporacyjnych   



Automatyzacja procesów gotówkowych 
u klientów korporacyjnych 

W oddziale banku/ 
centrum handlowym W lokalizacji klienta 



Wrzutnie 

   Offline             Online      Wrzutnia/wpłatomat 



Wpłaty banknotów 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rozwiązania recyklingowe 



Podstawowe korzyści dla przedsiębiorców 

• Gotówka natychmiast na koncie 

• Mniejsza ilość transportów 

• Mniejsze koszty przeliczania gotówki 

• Automatyczne przygotowanie zasiłków 

• Skrócenie czasu pracy kasjerów i menadżerów 

• Większe bezpieczeństwo/mniejsze straty 



Korzyści dla banku 

• Nowa, unikatowa oferta dla klientów 

• Dodatkowe źródło przychodów 

• Możliwość przyciągnięcia nowych klientów 



Ponad 20 lat doświadczenia w urządzeniach 
gotówkowych 

 
Serwis na terenie całej Polski 

 
 

 
 



       Kisan         Glory 



www.automatykabankowa.pl 



Zapraszamy do kontaktu 
zarządzenieNBP@talemax.pl 

www.talemax.pl                                                                    www.automatykabankowa.pl 


