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Jako ść 



Czy korzystaj ąc z gotówki chcieliby śmy aby wszystko było na jak najwy ższym poziomie?



Sprawne urz ądzenie 
dziś już nie wystarcza
� Rozpoznanie – przywitanie

� Sposób autoryzacji  

� Wybór nominałów

� Ostatnio wybierana kwota

� Najczęściej wybierana kwota

� Informacja o prowizji

� Czas trwania transakcji 

ATM / CDM

OUT OF 
SERVICE



Klient
emocjonalnie zwi ązany 
generuje rocznie

52% 
więcej warto ści 
niż ten, którego 
satysfakcja jest wysoka

Jak bardzo wzrasta satysfakcja …

kiedy 
doświadczenie
jest 
spersonalizowane

kiedy 
customer journey
jest 
w pełni cyfrowa

Źródło: 
Global Retail Banking, BCG
The four pillars of distinctive customrs journeys, McKin sey



Źródło: Molista Study, 2017 



Zagro żenia  



Społecze ństwo bezgotówkowe ...

Źródło: Mintel 2017, badanie przeprowadzone w śród dorosłych Brytyjczyków
YouGov/Centre for Econimics and Business Research

… jeszcze nie teraz 

Czy jeste ś OK z ideą społecze ństwa bezgotówkowego? Czym si ę kierujesz wybieraj ąc form ę płatno ści?



Czy gotówka zabezpiecza przed wykluczeniem finansow ym?

Źródło: Global Findex database, Gallup World Poll 2017  
dane nie prezentowane dla krajów, w których udział do rosłych bez rachunku bankowego jest poni żej 5%

1,7 mld ludzi nie posiada rachunku bankowego … … ale 2/3 z nich ma telefon komórkowy



Ryzyko zadłu żenia

Dążenie do społecze ństwa bezgotówkowego poci ąga za sob ą wyższy poziom zadłu żenia
Źródło: Financial Times w oparciu o dane OECD, IMF, IIF 



Formy płatno ści  



Źródło: dane ECB, BBK, DNB, uj ęcie wg warto ści transakcji

Metody płatno ści i ich udział w zale żności od rodzaju wydatku 



Retail
� Front desk - tradycyjna obsługa 

kasowa klienta
� Back office - tradycyjna 

obsługa gotówki 
� Back office - tradycyjny sposób 

składania zlece ń
� Nieliczne stanowiska 

samoobsługowe 
� Brak lub niewielkie inwestycje 

w rozwój obsługi na zapleczu
� Oczekiwanie niskich cen za 

transport i cash processing





Źródło: blizejbiznesu.pl, KIR, businessinsider.com.pl 

użytkownicy
15.000.000

warto ść rynku 
PLN 40 mld

Rynek e-commerce 
Sposób płatno ści 2018

Internent i e-commerce w Europie 2017
Wybrane kraje



Innowacje 



The Nord de France Cash Management Centre 
(CEFINOF) niedaleko Lille

Przyszło ść w centrum gotówkowym 

� Standaryzacja opakowania

� Maszyny / roboty pakujące 

� Redukcja procesów manualnych

� Cyfrowy dokumenty 

� Ograniczenie materiałów 

eksploatacyjnych 

� Rozliczenie online (faktura i SLA)



Usługi transportowe

San Francisco

Seattle Bonn
Ałmaty

Auckland



Dostarczanie przesyłek 
DHL, UPS, Amazon

Dostawa pizzy 
Domino’s Pizza  

Pożyczki peer-to-peer
Lending Club

Transport warto ści pieni ężnych 
Sberbank



Start pilota żu - 21/04/2017 
Systematyczne rozszerzanie od 2018 do 2020

Zwrot reszty:
� karta miejska (transport)
� karta lojalnościowa (członkowska)

� wydać w ramach sieci 
� wypłacić na stacjach metra
� wypłacić w ATM

Coinless – przystanek w drodze do cashless? 
Grupa robocza – 04/2016 * 

* Badanie 2500 osób pow. 19 lat

Zaangażowanie: 2 du że sieci sklepów spo żywczych, 
najwi ększa sie ć dyskontów, 
3 operatorów kart prepaid 



Podsumowanie

� Poprawa jakości procesów i produktów oraz komfort korzystania 
pozwolą gotówce pozostać konkurencyjną formą płatności 

� Automatyzacja, robotyzacja i eliminacja pracy manualnej na 
każdym etapie będzie kluczowa dla poprawy efektywności 
kosztowej 

� Wzrost cyberprzestępczości i ryzyko globalnych awarii oraz 
wykluczenia finansowego wymusi konieczność istnienia gotówki 
jako alternatywy dla innych form płatniczych

� Rozwój technologii, digitalizacja i wirtualizacja życia codziennego 
spowoduje, że staniemy się less cash ale nie cashless

� Pieniądz w formie gotówkowej pozostanie jedną z dostępnych form 
dokonywania płatności

� Tylko system regulacji  i zakazów może wyeliminować gotówkę z 
obiegu

Plakat: Karolis Strautniekas
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