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Inteligentne rozwiązania gotówkowe
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Temat viacash i jego innowacyjnego systemu gotówkowego („Gotówkowy Uber”) to koncept 
prezentowany podczas ubiegłorocznego Kongresu Obsługi Gotówki.

W ostatnich latach 
TALEMAX był partnerem 
strategicznym Grupy 
Glory. 

W 2019 Glory objęło pakiet 
większościowy w viafintech 
i jest w trakcie integrowania 
tej technologii z
rozwiązaniami wcześniej 
przez siebie proponowanymi.
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CEO Talemax, Pan K. 
Kołodziejczyk przedstawiał 
viacash, opisując jego model 
jako „Gotówkowy Uber”, 
w czasie zeszłorocznego KOG.



viacash jest europejskim liderem w zakresie cyfryzacji transakcji gotówkowych... 

Dogodna integracja API w terminalu POS 

oraz aplikacji bankowej

Glory jak główny inwestor

Ponad 600 Partnerów Handlowych

Sieć 16 000 terminali POS w Europie

viacash wszedł na polski rynek w styczniu 

2020 i od tego czasu nawiązał 

kontakty/rozpoczął negocjacje 

z największymi graczami na rynku zarówno 

bankowym jak i detalicznym.

...w tym rozwiązań umożliwiających wpłaty i wypłaty 

gotówki z konta bankowego w terminalach POS.



viacash to usługa wspomagająca nowoczesny dostęp do gotówki. Klient może wpłacać 
i wypłacać pieniądze w punkcie POS jedynie przy użyciu aplikacji bankowej i smartfona.

WPŁATA CZY WYPŁATA?

Klient wybiera interesujący 

go typ transakcji w swojej 

aplikacji bankowej...

JAKA KWOTA?

...następnie decyduje, 

jaką ilość gotówki chce 

wpłacić bądź wypłacić

50 €

ZESKANUJ KOD!

Kod wyświetlony 

w aplikacji bankowej jest 

skanowany na 

terminalu POS

- 50 €

POTWIERDZONE!

Transakcja odbywa się 

w czasie rzeczywistym 

i zostaje potwierdzona 

poprzez wiadomość push
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Transakcje viacash mają swój początek w aplikacji bankowej klienta – tam generowany 
jest kod kreskowy...

Używanie usługi 
bankowej

część I
(tworzenie kodu)

wideo
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...który następnie skanowany jest w kasie sklepu, nie zabierając kasjerowi więcej czasu, niż 
sprzedaż innych produktów dostępnych w placówce. 

Używanie usługi 
bankowej

część II
(z perspektywy klienta)

wideo



viacash zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa oraz kładzie nacisk na użytkowość 
i zabezpiecznie sprzedawców detalicznych w zakresie przetwarzania transakcji viacash. 

Współpraca z niemieckim bankiem
Wysoko dostępne i certyfikowane centrum 

komputerowe

▪ ISAE 3402: Coroczny audyt Wewnętrznego Systemu 

Kontroli dla usług płatościowych i pokrewnych, 

prowadzony przez PwC na podstawie German Banking 

Act (KWG, BaFin). Opiera się o MinimalneWymagania 

Zarządzania Ryzykiem (MaRisk, BaFin).

▪ Kompletna licencja bankowa zgodna z niemieckim 

prawem bankowym (KWG) – nasze usługi prowadzone 

są z partnerstwie z Grenke Bank AG, który posiada pełną 

licencję bankową od BaFin.

▪ Certyfikat TÜV czyli “zweryfikowany system płatności”, 

pochodzący ze standardu systemów zarządzania w 

zakresie bezpieczeństwa informacji ISO / IEC 27000.

▪ TIA 942: Centra komputerowe E-shelter Tier III ++ 

zapewniają architekturę serwerową viafintech.

▪ PCI-DSS: Zgodność z normą Payment Card Industry Data 

Security Standard.

▪ ISO 27001: Zapewnienie E-Shelter i ciągłość świadczenia 

usług. Certyfikacja Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego 

(FINMA).

▪ ISO 27001 (n. BSI Basic Protection): Zarządzanie 

zapleczem technicznym centrów komputerowych wysokiej 

dostępności.

▪ ISO 9001: System Zarządzania Jakością

▪ ISO 50001: System Zarządzania Energią 8
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Obecny kryzys wymusił obniżenie stopy referencyjnej z 1.50% do 0.10% w ciągu zaledwie 
czterech miesięcy. Ruch ten przyniósł negatywne konsekwencje dla sektora bankowego. 

Źródło: NBP, rp.pl, money.pl, pb.pl, EY

Stopy referencyjne NBP

2014 2,00%

2015 1,50%

2020 0,10%

Obecnie stopa referencyjna banku 

szwajcarskiego wynosi -0,75%

Oprocentowanie depozytów 

w dużych i małych bankach spada

Kluczowe zmiany r/r w P&L sektora bankowego

Wynik netto na koniec Q2 2020 roku był o ok. 

3,5 mld PLN niższy niż Q2 2019

Przychody 

odsetkowe

-1,5 mld PLN

Koszty odsetek

+1,9 mld PLN

Wynik z rezerw 

i odpisów

-2,8 mld PLN



Osoby korzystające z kart 

37% wszystkich transakcji 

realizują za pomocą gotówki.

Wg. Respondentów badania Fundacji 

Polska Bezgotówkowa 9/19 branż ciągle

ma niewielką dostęp do płatności 

bezgotówkowych (m.in. usługi i

transport). W 12/19 branżach ponad 

50% transakcji odbywa się gotówką.

84% polaków, uważa że 

gotówka pozwala skuteczniej 

kontrolować finanse 

gospodarstwa domowego.

Pomino ciągłej cyfryzacji, gotówka jest nieodłącznym elementem codziennego życia wielu 
Polaków i dostęp do niej jest niezbędny.
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Źródło: Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | 

Płatności bezgotówkowe w dobie pandemii COVID-19



Liczba placówek bankowych zmniejszyła się 

o niemal 7% r/r i trend ten się utrzymuje
- 6.8%

385
Liczba placówek bankowych zamkniętych 

w Polsce w okresie Q2 2018/2019
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W momencie, gdy banki postanowiły stopniowo zamykać swoje placówki, Polacy 
zdecydowanie pokazują, że gotówka ciagle jest istotna i nie zamierzają z niej rezygnować.

Źródło: NBP, knf.gov.pl

Wartość transakcji bankomatowych (mld PLN)



źródła: NBP, cashless.pl, viacash analysis

Liczba osób średnio przypadających 

w Polsce na jeden wpłatomat vs. bankomat

1 na 4.7k 

vs. a 

1.7k 

Liczba wpłatomatów w Polsce na 

koniec 2019 roku
8 300

Ilość wpłatomatów wzrosła r/r o ponad 4% 

- wpłatomatów jest zdecydowanie za mało
+ 3.7%
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W marcu 2020 r. gotówki w obiegu było 

o 21,3% więcej niż w 2019. 

W kwietniu ta dynamika wyniosła już 29,4%
+29,4%

Tyle gotówki przybyło do obiegu 

w marcu 2020
+23 mld

Wartość pieniądza w obiegu na 

wrzesień 2020
290 mld

Miesięczne zmiany w obiegu gotówki 

w Polsce (mld PLN)

Liczba aktywnych bankomatów w Polsce
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W jaki sposób banki powinny obsłużyć przyrastającą wartość gotówki bez istotnych 
inwestycji w infrastrukturę w czasach kryzysu?



C   U   S   T   O   M   E   R   S

B    A    N    K    S
▪ Niższe koszty stałe

▪ Wyższa elastyczność

▪ Koszty transakcyjne 

związane z dostępem do bankomatów

▪ Wysiłek i czas poszukiwania bankomatu

▪ Niedostateczna liczba bankomatów 

poza miastami

▪ Stosunkowo niewielka liczba 

wpłatomatów

▪ Opłaty transakcyjne

Bankomaty
Do 2017 r.

▪ Wysokie koszty stałe

▪ Niska elastyczność

▪ Wysokie koszty zmienne (personel 

obsługujący procesy gotówkowe)

▪ Wysiłek poszukiwania i udania się 

do placówki banku (w szczególności 

w mniejszych miejscowościach)

▪ Konieczność dostosowania się do 

godzin otwarcia banku

▪ Opłaty transakcyjne

Oddziały bankowe
Do 2000 r.

▪ Niskie koszty stałe

▪ Wysoka elastyczność

▪ Niższe opłaty transakcyjne związane 

z dostępem do sieci punktów POS

▪ Wpłaty i wypłaty w pobliskim sklepie, 

połączone ze sprawunkami

▪ Wysoka gęstość sieci w każdej okolicy

▪ Wypłaty i wpłaty w każdej kasie

▪ Konkurencyjne ceny

viacash
Obecnie i w przyszlości

Z pomocą przychodzą nowe technologie i rozwiązanie software’owe, takie jak viacash.
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Rozwiązanie przez nas oferowane przynosi korzyści każdej z zaangażowanych stron.
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DLA BANKU2.

DLA PARTNERA 

DETALICZNEGO

3.

DLA 

KLIENTA

1.

Transakcja tak 
szybka jak każdy 

inny zakup

Gotówka zawsze na 
wyciagnięcie ręki

16 000 punktów 
POS w EuropieŁatwa i szybka 

obsługa przy kasie

Usługa w aplikacji 
banku – bez 
konieczności 
rejestracji w 

osobnej aplikacji

Dostęp do 
podstawowych 

usług finansowych 
przy kasie sklepu

Dostęp do sieci 16 000 
punktów POS w 

Europie

Brak konieczności 
utrzymywania własnej 

infrastruktury 
gotówkowej

Konkurencyjne 
stawki opłat 

transakcyjnych

Klienci 
pozostają w 

aplikacji 
natywnej

Dodatkowy 
przychód przy 

każdej transakcji

Przychody bez 
wykorzystania 

powierzchni 
handlowej

Mierzalny 
cross-sell

Dodatkowy strumień 
klientów w 
placówkachPełna anonimowość 

i bezpieczeństwo



GERMANY
Planowane

2020/21

Następne 

kroki

Obecnie

SWITZERLAND

Partnerzy:

# of POS: 1.081

GREECE

# of POS: 200

Partnerzy:

ITALY

Partnerzy

:

# of POS: 200

Partnerzy:

# of POS: ~ 12.000

AUSTRIA

Partnerzy:

# of POS: ~ 2.500

Nasz plan rozwoju zakłada rozpoczęcie operacji w Polsce i 4 innych rynkach w 20/21, przy 
współpracy z największymi sklepami detailicznymi w planowanych krajach. 

Potencjani Partnerzy:

POLAND

Planned # of POS: 7 000 - 10 000

17

Rozmawiamy z najwiekszymi 

sieciami detalicznymi  w Polsce 



Anna Szczygielska
Dyrektor Generalny - Polska

Telefon: +48 519 511 408
E-Mail: anna.szczygielska@viacash.com


