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W
edług badań firmy Forrester, w Wielkiej 
Brytanii zostało założonych przez internet 
20 proc. kont oszczędnościowych, a w wir-
tualnej sieci jest zamawianych 33 proc. kart 
kredytowych. Sprzedaż kredytów hipotecz-

nych on-line to 5 proc. rynku. W Szwecji 59 proc. klientów ban-
ków używa swojego konta przez internet. Prognoza Rady Banko-
wości Elektronicznej przy ZBP zakłada, że w Polsce za dwa lata 
z usług e-bankingu może korzystać 
już 10 mln aktywnych klientów in-
dywidualnych i firm z sektora MSP. 
W 2010 r. banki będą obsługiwały 
15 mln rachunków z dostępem do 
internetu, liczba zlecanych e-przele-
wów wyniesie 100 tys., a ich war-
tość przekroczy 150 mld zł. 

System PayPal 
Systemy e-commerce (elektro-

nicznego handlu) umożliwiają al-
ternatywne dokonywanie płatności 
przez email lub SMS, a także użycie 
strony internetowej operatora ta-
kiego systemu w celu komunikacji 
między nim a użytkownikiem. Mo-
delową instytucją tego rodzaju jest 

PayPal. Jest to internetowy system płatno-
ści pozwalający na transfer wartości (także 
międzynarodowy) między użytkownika-
mi (person-to-person) jak i między użyt-
kownikami, a przedsiębiorcami (person-
to-merchant), wykorzystując w tym celu 
indywidualny adres poczty elektronicznej 
(e-mail). Indywidualne konto może być 
zasilone przez przelew bankowy lub przez 
dokonanie wpłaty kartą kredytową, debe-
tową bądź w inny sposób. 

Bezpośrednio po załadowaniu konta wartość pieniężna auto-
matycznie zamieniana jest na pieniądz elektroniczny. Operacja 
ta to zabieg prawno-księgowy, bowiem wartość przechowywana 
jest przez cały czas na rachunku bankowym. W ten sam sposób 
pieniądz elektroniczny może być w każdej chwili wymieniony na 
pieniądz bezgotówkowy poprzez przelew bankowy. Tylko wypła-
ty i wpłaty na konto dokonywane są przez zewnętrzne systemy, 
np. bankowe systemy rozrachunkowe.

Użytkownik przesyła wartość pienięż-
ną do innego użytkownika lub przedsię-
biorcy (np. sklepu internetowego) poprzez 
podanie jego adresu e-mail i wartości pie-
niężnej, jaką chce przesłać na jego konto. 
Następnie wartość jest przesyłana na sub-
konto otrzymującego przekaz. W tym 
samym czasie adresat jest informowany 
przez e-mail, że na jego subkonto wpłynęła 
wartość pieniężna. Link w korespondencji 
elektronicznej przenosi otrzymującego na 
stronę PayPal, gdzie może on dokonać in-
nych płatności.

Aukcja w sieci
Serwis aukcyjny Allegro umożliwia 

kilka sposobów dokonywania płatności. 
Pierwszy to zapłata zwykłym przelewem 

Koszt transakcji internetowej dla banku 
jest sto razy mniejszy niż koszt transakcji 
w oddziale. Jednocześnie przez internet można 
wykonywać coraz więcej operacji bankowych, 
przynoszących zyski. 

Supermarket 
on-line
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CO DRUGI INTERNAUTA
w Polsce dokonał już zakupu przez 
Internet. Najczęściej e-zakupy reali-
zowane są okazjonalnie. Najwięcej, 
bo 30,8 proc. aktywnych użytkow-
ników Internetu kupuje w sieci kilka 
razy w roku, co drugi (18 proc.) raz 
na miesiąc, a 14,3 proc. kilka razy 
w tym okresie. O potencjale, który 
drzemie w tym segmencie, świad-
czą odpowiedzi na pytanie o zamiar 
realizacji zakupów poprzez internet 
w najbliższej przyszłości. Aż co trzeci 
(33,8 proc.) badany deklaruje, że za-
mierza robić to częściej niż obecnie.
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bankowym na numer konta, które 
otrzymujemy e-mailem po sfinali-
zowaniu transakcji. Część klientów 
może to zrobić bezpośrednio ze stron 
internetowych serwisu, które przekie-
rowują na strony banku. Usługę oferu-
je kilka banków – BZ WBK, mBank, 
MultiBank, Nordea, PKO BP, BPH, 
ING Bank Śląski. Możliwa jest rów-
nież płatność kartą kredytową (nie-
które banki umożliwiają transakcje 
w internecie płaskimi kartami typu 
Visa Electron). Klient podaje jej nu-
mer oraz dodatkowe kody znajdujące 
się na karcie. 

Transakcja taka odbywa się na stronach agenta rozliczeniowego 
(eCard, PolCard), co oznacza, że e-sklep nie ma dostępu do tych 
danych. Kolejnym sposobem jest używanie karty wirtualnej prze-
znaczonej wyłącznie do zakupów w internecie oraz zamówień te-
lefonicznych. Podobnie jak w przypadku kart kredytowych podaje 
się jej numer i datę ważności. Czasem również dane osobowe. Skle-
py sieciowe mogą prosić o potwierdzenie transakcji dodatkowym, 
poufnym kodem karty (tzw. cvv2). Niektóre udostępniają również 
tzw. mikropłatności, czyli elektroniczne portmonetki. Klient zakła-

da sobie takie konto, zasila je przelewem 
lub kartą i korzysta z niego przy opłacaniu 
zakupów w sieci.  

Na poszerzeniu funkcjonalności trady-
cyjnego polecenia przelewu i dostosowania 
go do potrzeb handlu elektronicznego, zy-
skają także banki. Nowe formy płatności 
skłaniają internautów i podmioty gospo-
darcze do zwiększenia aktywności na ryn-
ku e-commerce, co dla banków oznacza 
poszerzenie grona klientów zarówno indy-
widualnych, jak i instytucjonalnych.

PayByNet w zasięgu ręki 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Krajowa Izba Roz-

liczeniowa przygotowała szybką, bezpieczną i ogólnodostępną 
usługę – PayByNet, uzupełniającą lukę w dotychczas występu-
jących metodach płatności za transakcje internetowe. PayByNet 
to dostosowane do obsługi handlu elektronicznego polecenie 
przelewu z przekazywaną przez KIR w trybie on-line informacją 
o dokonaniu zapłaty. To potwierdzenie będące gwarancją płat-
ności, której KIR udziela sklepowi internetowemu, pozwala nie-
zwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia, zanim wymagane 
środki wpłyną na rachunek bankowy sklepu. 

PIERWSZE PAKIETY 
oprogramowania do sprzedaży przez 
Internet pojawiły się na polskim ryn-
ku pod koniec lat 80. Bankowość 
internetowa zmieniła podejście do 
usług finansowych, radykalnie ob-
niżając ceny transakcyjne, ale też 
wymagając od banków ponoszenia 
kosztów nowoczesnego software`u 
i wprowadzania interaktywnych 
form handlu (help-desk). 

�Klient, będąc na 
witrynie internetowej, 
sklepu kompletuje swój 
koszyk dóbr i usług

�Klient wybiera sposób 
zapłaty – PayByNet 

�Klient wybiera swój 
bank w ramach witryny 
www.kir.com.pl

�Klient dokonuje 
płatności za wybrany 
towar/usługę, 
poprzez zatwierdzenie 
przygotowanego 
polecenia przelewu 
w kanale internetowym 
swojego banku

�Bank klienta przesyła 
do KIR SA w trybie 
on-line informacje 
o nieodwołalności 
płatności, która trafia 
za pośrednictwem 
KIR SA do sprzedawcy 

�Sprzedawca realizuje 
zamówienie 

�W standardowym 
trybie rozliczeniowym, 
środki pieniężne 
wpływają na rachunek 
bankowy sprzedawcy 
PayByNet 

FUNKCJONOWANIE PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH PayByNet
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W usłudze PayByNet uczestniczą cztery kategorie podmio-
tów: klient banku dokonujący zakupów przez internet, bank 
klienta (każdy bank, który udostępni płatnikowi usługę), sprze-
dawca (sklep internetowy, który podpisał umowę z KIR SA 
o świadczenie usługi), KIR SA pośrednicząca w wymianie in-
formacji pomiędzy pozostałymi podmiotami. Klient na witry-
nie internetowej sklepu kompletuje swój koszyk dóbr i usług. 
Zainicjowaniem usługi PayByNet jest wybranie przez klienta 
tego sposobu płatności. Serwer sprzedawcy wysyła do KIR in-
formację, opatrzoną podpisem elektronicznym, o dokonywanej 
transakcji. Równocześnie następuje przekierowanie przeglądarki 
klienta na wskazany adres w obrębie witryny internetowej KIR, 
gdzie prezentowana jest lista banków, za pomocą których można 
zrealizować płatność za transakcję. Klient po wybraniu banku 
prowadzącego jego rachunek zostaje przekierowany do kanału 
internetowego tego banku, w którym po standardowym proce-
sie logowania czeka na niego wypełnione polecenie przelewu, 
przygotowane na podstawie informacji o płatności przesłanej do 
banku przez KIR. Po zatwierdzeniu przez klienta tego polece-
nia przelewu, bank w trybie on-line przesyła do KIR informacje 
o nieodwołalnym charakterze tego przelewu. Informacja ta na-
tychmiast trafia za pośrednictwem KIR do sprzedawcy, który ma 
wystarczającą podstawę do zrealizowania zamówienia.

Bezpieczne e-płatności
Według KIR powodzenie usługi PayByNet jako nowej formy 

płatności jest możliwe dzięki temu, że internauci obok konku-
rencyjnej ceny i możliwości dostawy zakupów wprost do domu 
cenią sobie bezpieczeństwo i wiarygodność tego typu transakcji. 
Uznaniowy charakter polecenia przelewu oznacza, że z usługi 
PayByNet skorzysta wielu klientów banków obawiających się, 
z różnych przyczyn, wykorzystania kart płatniczych przy płat-
nościach internetowych. 

Ważnym atutem systemu (szczególnie w przypadku dóbr 
i usług wymagających natychmiastowej dostawy, tj. bilety ko-
lejowe i lotnicze, doładowania kart telefonicznych) jest szyb-
kość dokonywania transakcji. Usługa PayByNet jest realizowa-
na z wykorzystaniem multilateralnej, internetowej platformy 
transakcyjnej, czynnej całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sklep 
internetowy mając gwarancję KIR SA otrzymania środków pie-
niężnych nie zwleka z realizacją zamówienia. W przypadku skle-
pów internetowych wykorzystanie nieodwołalnego instrumentu 
płatniczego, jakim jest PayByNet pozwoli też na wyeliminowa-
nie jednej z głównych bolączek wielu systemów rezerwacji dóbr: 
niepewności, czy klient odbierze zarezerwowany towar, a co za 
tym idzie konieczności długotrwałego utrzymywania rezerwacji. 

Eksperci oceniają, że wysoki poziom zabezpieczeń, jaki oferu-
je PayByNet, wykluczający ryzyko występujące przy użyciu kart 
płatniczych, przyczyni się do poszerzenie grona klientów skłon-
nych płacić za towar/usługę przez internet, albowiem gwaranto-
wana przez KIR nieodwołalność dokonanego przelewu oznacza 
pewność otrzymania płatności za sprzedany towar czy usługę. 

Cyfrowy sklep przyszłości
Z raportu organizacji Visa Europe wynika, że przyszłość 

w handlu detalicznym należy do technologii cyfrowych. W la-

tach 2012–2015 wraz ze wzrostem znaczenia działalności han-
dlowej portali internetowych (w stosunku do ich funkcji infor-
macyjnych), udział sprzedaży on-line w całości sprzedaży zbliży 
się do 20 proc. Jednocześnie tradycyjny detal będzie w coraz 
większym stopniu korzystać z nowych rozwiązań technologicz-
nych. Oznacza to szersze zastosowanie skomputeryzowanych 
kas samoobsługowych, systemów kontroli przepływu towarów 
w oparciu o technologię identyfikacji radiowej (RIDF) oraz spe-
cjalne promocje kierowane bezpośrednio do klientów w trakcie 
zakupów. Tradycyjni sprzedawcy detaliczni będą również częś-
ciej wykorzystywać w swojej działalności komputery i internet, 
umożliwiające natychmiastowy dostęp do informacji o produk-
tach oraz do opinii wyrażanych przez konsumentów o oferowa-
nych produktach.

Według raportu Visa Europe zatytułowanego „Sklep przy-
szłości 2012–15”, najbliższe siedem lat będzie dla masowego 
handlu detalicznego okresem wielu zmian. Ponad jedna czwarta 
detalistów (28,7 proc.) oczekuje spadku liczby sklepów, zaś 70 
proc. – wprowadzenia nowych formuł sprzedaży i więcej infor-
macji o produktach.

Klienci będą mogli zamawiać towar w witrynie interneto-
wej i odbierać w sklepie, zaś mniejsze placówki będą mogły 
skoncentrować się bardziej na usługach i informacji, odcho-
dząc od przechowywania znacznych zapasów towarów na 
miejscu. Ponad 22 proc. firm handlu detalicznego sądzi, że 
do tego czasu zainstaluje jakiś rodzaj skomputeryzowanych 
kas samoobsługowych, 34 proc. przewiduje wprowadzenie 
usprawniających zarządzanie zapasami „inteligentnych me-
tek” (które w przyszłości wykorzystywane będą w promo-
cjach konsumenckich), a ponad 50 proc. oczekuje zastoso-
wania nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających 
indywidualne adresowanie promocji konsumenckich z wy-
korzystaniem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej 
– w oparciu o informacje uzyskane m.in. dzięki programom 
i kartom lojalnościowym.

Możliwe, że już w dość krótkim czasie wprowadzona zosta-
nia cała gama rozwiązań cyfrowych kształtujących „Sklep przy-
szłości” i ukierunkowanych na zwiększenie wygody zakupów. 
Oznaczać to również będzie zwiększone zróżnicowanie placówek 
detalicznych oraz nowe możliwości biznesowe.  ®

VERIFIED BY VISA 
BZ WBK jako pierwszy bank wprowadził w Polsce usługę 
Verified by Visa na masową skalę; z dodatkowego zabez-
pieczenia mogą już korzystać użytkownicy debetowej Al-
leKarty – wydanej wspólnie z liderem polskiego rynku e-
commerce Allegro.pl. Usługa oparta jest na technologii 3D 
Secure, umożliwia potwierdzenie, że każdy z uczestników 
transakcji w internecie jest tym, za kogo się podaje – usługa 
uwierzytelnia obie strony transakcji: kupującego za pomocą 
karty Visa oraz sprzedawcę internetowego. W ten sposób 
chroni obydwie strony transakcji przed ryzykiem nieupraw-
nionego użycia karty, co sprzyja zwiększaniu zaufania do 
płacenia kartą Visa przy transakcjach e-handlu.


