
Nowoczesne usługi płatnicze  

w mobilnej bankowości  

na przykładzie  



Bankowość mobilna w centrum 

ekosystemu usług płatniczych  



Wielokanałowy ekosystem 

płatności mobilnych BLIK  

w oparciu o mobile banking 



„Uberyzacja” usług marginalizuje procesy płatnicze z flow obsługi 

klienta - jaki kierunek płatności mobilnych?  



Poczucie kontroli nad wydatkami – pełna kontrola i bezpieczeństwo 
wyznaczą trendy w nowoczesnych modelach autoryzacji płatności  

 



Kierunek standardów technicznych (RTS) dyrektywy Unijnej 

PSD2 a „automatyzm” płatności w tle – MAM/ WIEM/ JESTEM 



 jako rozwiązanie spełniające  

techniczne standardy płatności  

zgodne z PSD2  



PSD2 – nowe wymogi techniczne bezpieczeństwa  

Bankowość mobilna  i ekosystem BLIK – wygoda z najwyższym 

poziomem bezpieczeństwa 

 

  
 
Płatności BLIK w środowisku bankowym gwarantuje silny 
poziom autoryzacji (SCA) 

 



BLIK One Click – uniwersalne i bezpieczne podejście łączące 

autoryzację płatności z silnym uwierzytelnieniem 

 

W interfejsie MERCHANTA klient 
inicjuje płatność BLIK 

Klient potwierdza transakcję w 
aplikacji swojego banku 

Interfejs MERCHANTA komunikuje 
 status płatności 



Krok w stronę „Internetu Rzeczy” 



One Click – jeden krok do „Internetu rzeczy”  

Technologia BLIK One Click otwarta na dowolny interfejs przy 

marginalnym koszcie implementacji 

  
 
System BLIK jako centrum sterowania zdefiniowanymi 

beneficjentami dla płatności automatycznych 

 



Ekosystem BLIK a nowe wyzwania 

rynku płatności … 



SIEĆ AKCEPTACJI 

SKLEPY TRADYCYJNE 

POSy i systemy kasowe 
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Ekosystem BLIK  
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FinTech/ TPP – innowacje w dostępie do 
rachunku bankowego 

Polski Standard Płatności a wyzwania 

związane z dostępem do rachunku 

bankowego   
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 Oparcie usług TPP o segment mobilnej bankowości 



  

Aplikacja bankowa jako kanał autoryzacyjny dla nowych usług TPP 



jako narzędzie  
identyfikacji tożsamości  

 
 



Przebieg procesu identyfikacji z użyciem eID BLIK  

Usługi identyfikacji spójne z procesem płatniczym (PUNKT OBSŁUGI/SERWIS ON-LINE)  

Klient uruchamia  
aplikację mobilną banku 

 i wyświetla kod BLIK 

Kod BLIK wprowadzony w 
interfejsie on-line 

Autoryzacja kodem 
 PIN i udostępnienie 

danych 

Odbiorca tożsamości 
otrzymuje dostęp do danych  

klienta 

Klient korzysta z eID BLIK 
W punkcie obsługi albo  

Serwisie on-line  



P2P jako mobilny sposób realizacji 

płatności pomiędzy użytkownikami 

aplikacji banków  

 

 



P2P jako nowy sposób rozliczeń bezgotówkowych: 

- Natychmiastowość 

- Mobilność 

- Powszechność  



DK – Solution 1 

DK – Solution 2 

Payment to Phone #1  
(+44 – UK phone number) 

Standarised  
Proxy Look-up  
(SPL) service 

Interoperacyjność europejska P2P jako „next step” 



DK – Solution 1 

DK – Solution 2 

Standarised  
Proxy Look-up  
(SPL) service 

Payment to Phone #1  
(+44 – UK phone number) 

Nadrzędna rola systemów płatniczych w interoperacyjności 

europejskiej natychmiastowych przelewów P2P 



Dziękujemy za uwagę 


