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W
krótce wymianę kart z paskiem magne-
tycznym na karty chipowe rozpoczną 
kolejne duże banki. Karty elektroniczne 
są uważane za przyszłość usług finanso-
wych ze względu na to, że zapewniają 

zarówno klientom, jak i placówkom handlowo-usługowym 
oraz bankom większe bezpieczeństwo, wygodę i elastyczność. 
Mikroprocesor pozwala na indywidualizację obsługi klienta 
oraz realizację dodatkowych funkcji, nie tylko płatniczych 
(programy lojalnościowe, identyfikacja ID). 

Karty z mikroprocesorem w standardzie EMV (wspólnym dla 
MasterCard i Visa) są bezpieczniejsze od kart płaskich. Banki eu-
ropejskie postanowiły, by w ramach tworzenia SEPA (Single Euro 
Payment Area – Jednolity Obszar Płatności w Euro) do końca 
2010 r. wszystkie karty płatnicze miały wbudowany mikroprocesor.

Organizacja Visa Europe wspólnie z bankami członkowski-
mi traktuje wdrażanie w Polsce standardu EMV jako warunek 
zwiększania bezpieczeństwa i funkcjonalności kart, w tym rów-
nież wprowadzania nowych rozwiązań zwiększających szybkość 
i wygodę płatności.

Karty zbliżeniowe  
– rewolucja na rynku!

W środowisku miejskim, gdzie przenika 
się wiele usług (transport publiczny, parking, 
płatne wejście itd.) istotnym czynnikiem jest 
szybkość ich obsługi. Z tego względu stan-
dardem w zakresie płatności miejskich staje 
się od niedawna karta bezstykowa. Mecha-
nizm jej działania jest bardzo prosty. 

Po zbliżeniu karty do terminalu nastę-
puje uwierzytelnienie karty, a następnie obciążenie klienta opłatą 
związaną ze świadczoną usługą. Karty bezstykowe (zbliżeniowe) 

Pięć polskich banków (PKO, BRE, Millennium, 
ING BŚ i GE Money Bank) jest w trakcie 
certyfikacji uprawniającej do przejścia na 
wydawanie kart z mikroprocesorem.

Smart cardS
nie tylko 
dla bogatych!

Wojna z gotówką (29)

PŁATNOŚCI PRZEZ KOMÓRKĘ
Organizacja Visa Europe zainaugurowała już dzia-
łalność systemu bezpiecznych płatności Verified 
by Visa dla transakcji dokonywanych za pośredni-
ctwem telefonów komórkowych. 
W przeprowadzonych badaniach, wykorzystując ko-
mórki dostosowane do technologii NFC, uczestnicy 
dokonywali transakcji w kilku wariantach – np. zakup 
w barku kawowym, ściągnięcie na swoje urządzenie 
zapowiedzi filmu w sklepie DVD czy dokonywany w 
domu zakup w sklepie telewizyjnym. 
Po raz pierwszy więc na naszym kontynencie użyt-
kownicy kart Visa będą mogli zrealizować pełny 
proces zakupu – od wyboru towaru do zamówie-
nia i zapłaty z pomocą telefonu komórkowego. 
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zazwyczaj są używane do płatności o małej wartości, przy któ-
rych nie ma konieczności wprowadzania do terminalu PIN kodu 
klienta. W kartach miejskich wyposażonych w antenę i mikro-
procesor istnieje pojedynczy system zarządzania wspierany przez 
chip i oprogramowanie aplikacyjne. Ten prosty mechanizm 
może być wykorzystywany w środkach transportu miejskiego 
oraz w płatnym parkowaniu.

Technologia zbliżeniowa to doskonała metoda płatności dla 
tych punktów handlowo-usługowych, które obsługują znaczną 
liczbę klientów dokonujących drobnych zakupów – restauracji 
szybkiej obsługi, sklepów całodobowych (np. na stacjach benzy-
nowych), kas biletowych itd.

Płatności zbliżeniowe to tylko jedna z dróg, którymi organi-
zacja Visa dąży do realizacji swojej wizji handlu uniwersalnego 
(u-commerce), umożliwiającego kupującym i sprzedającym do-
konanie transakcji z użyciem karty Visa w dowolnym miejscu, 
o dowolnej porze i w dowolnej formie.

W Europie aż 360 mld transakcji jest gotówkowych, z czego 80 
proc. to wydatki poniżej 15 euro. Dotychczas nie było technologii, 
która w bezpieczny sposób mogła zagospodarować ten rynek. 

Plastik 
trafił pod strzechę

Karty płatnicze posiada już poło-
wa Polaków w wieku od 15 do 60 lat, 
którzy posługują się nimi do płacenia za 
zakupy 3–9 razy częściej niż 10 lat temu. 
Nadal jednak karty służą przede wszyst-
kim do wypłat pieniędzy z bankomatu, 
mimo iż użytkownicy doceniają wygodę 
i bezpieczeństwo kart przy opłacaniu za-
kupów w porównaniu z gotówką. 

Badanie RI Pentor na zlecenie Visa 
Europe wyraźnie pokazuje, że w ciągu 
ostatniej dekady w polskim społeczeństwie 
nastąpiła duża zmiana w sposobach płace-
nia. Odsetek osób płacących kartą za zaku-
py jest obecnie od trzech do dziewięciu razy 
większy niż 10 lat temu. Według deklaracji 
respondentów 10 lat temu tylko jeden 
respondent na stu (1 proc.) płacił kartą za 
środki higinieczne czy chemię gospodarczą 
– obecnie w ten sposób płaci 9 proc. 10 lat 
temu dwóch na stu (2 proc.) płaciło kartą 
za codzienne zakupy spożywcze – obecnie 
w ten sposób płaci 9 proc. Kart do płace-
nia za artykuły AGD/ RTV używało 10 lat 
temu 2 proc. badanych – obecnie odsetek 
ten sięga 15 proc. 

Nadal jednak najliczniejsza grupa ba-
danych do opłacania większości wydatków 
wykorzystuje gotówkę. Dla przykładu, za 
codzienne zakupy 81 proc. badanych płaci 
gotówką, a mniej niż co dziesiąty (9 proc.) 
kartą. Najwyższy odsetek badanych – 15 proc. – płaci kartą za większe 
(droższe) zakupy typu sprzęt RTV/AGD. 

Standard EMV to fundament
Na polskim rynku karty z mikroprocesorem to wciąż jeszcze rzad-

kość. Są to karty kredytowe i debetowe dla zamożniejszych klientów. 
Banki nie pobierają dodatkowej opłaty za 
chipy, a prowizje zależą wyłącznie od ro-
dzaju karty. Zwolennicy kart elektronicz-
nych podkreślają, że w przyszłości poza 
bezpieczeństwem będą one zapewniały 
możliwość korzystania z dodatkowych 
usług, np. programów lojalnościowych.

Dlatego banki oferują również kar-
ty hybrydowe, które poza chipem mają 
klasyczny pasek magnetyczny. Wów-
czas jednak faktycznie nie korzystamy 
z bezpieczeństwa, które zapewnia chip, 
ponieważ można taką kartę skopiować. 
W miejscach, które nie obsługują chi-
pów, odpowiedzialność za fałszerstwo 
spadnie na centrum autoryzacyjne. 

Według danych NBP w 2007 r. 
liczba kart z mikroprocesorem róż-
nych systemów wyniosła ponad 1,6 
mln, na prawie 25 mln wszystkich 
wydanych kart w Polsce. Dotychczas 
jedynym bankiem, który zdecydował 
się na wyposażanie wszystkich swoich 
kart w chip, był BZ WBK. 

Część polskich banków oraz agen-
tów rozliczeniowych przechodzi już 
procedurę certyfi kacji uprawniającej 
do wydawania i akceptowania w ter-
minalach kart zbliżeniowych. Najbar-
dziej zainteresowani nimi są ponoć 
BRE Bank i PKO BP. 

Karty Visa z mikroprocesorem są 
akceptowane już w ok. 72 tys. termi-
nali POS, czyli w ponad połowie. Na 

powszechne stosowanie kart chipowych musimy jeszcze trochę 
poczekać.  ®

Źródło: Global Insight - dane za rok kończący się w czerwcu 2007 r.

Płatność kartami Visa jako % PCE
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EMV Z FUNKCJAMI DODANYMI
Wdrożenie technologii mikroproce-
sorowej opartej na standardzie EMV 
umożliwia także upowszechnienie no-
wych rozwiązań płatniczych. W Europie 
wprowadzana jest obecnie technolo-
gia kart zbliżeniowych Visa pay Wave 
przeznaczona do szybkich płatności za 
drobne zakupy w trybie offline. Karty 
Visa pay Wave wdrażane są w kilku kra-
jach w Europie, m.in. w Hiszpanii, Francji, 
Turcji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 
W Londynie wydawana jest wie-
lofunkcyjna karta kredytowa Visa 
banku Barclays o nazwie Barclay-
card OnePuls, która jednocześnie 
umożliwia płatności zbliżeniowe Visa 
pay Wave o wartości do 10 funtów 
włącznie, służy jako zbliżeniowy bilet 
komunikacji miejskiej Londynu oraz 
jako standardowa karta płatnicza.
Do dokonania płatności wystarczy zbli-
żyć kartę Visa pay Wave do czytnika, 
zaś przeprowadzenie transakcji trwa 
niecałą sekundę. Karty Visa pay Wave 
są przeznaczone do płatności o niskiej 
wartości, szczególnie w miejscach, 
gdzie ważna jest szybkość dokony-
wania transakcji, np. transport miejski, 
kioski, bary szybkiej obsługi.


