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BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII ZBLIŻENIOWEJ

Terminale płatnicze

Na polskim rynku funkcjonuje już ponad MILION terminali płatniczych, z czego ponad 300 tys. dzięki Programowi Polska Bezgotów-
kowa. Wszystkie wyposażone są w technologie umożliwiającą płatności zbliżeniowe. 

Wyróżniamy trzy główne kategorie terminali płatniczych:

smartPOS 
i mPOS, 

przypominające smartphony  
- są dużo mniejsze a ich 
podstawową różnicą jest 
klawiatura dotykowa oraz 

brak możliwości drukowania 
potwierdzeń płatności 

– sprzedawca na życzenie klienta, 
wysyła potwierdzenie 

 transakcji mailem

softPOS 
czyli terminale 
bezpośrednio 

w smartphonach 
- trwają prace nad 

ich wprowadzeniem 
masowo na rynek

Karty płatnicze z mikroprocesorem – czyli wszystkie karty zbli-
żeniowe – wykorzystują technologie takie jak szyfrowanie 
danych czy klucze jednorazowe transakcji. Dzięki temu nie 
da się odczytać danych karty, ani powtórzyć tej samej 
transakcji wielokrotnie. Według Europejskiego Banku 
Centralnego oszukańcze transakcje to zaledwie 0,005 
proc. wszystkich płatności kartą w Polsce. To najlep-
szy wynik w Europie.

W przypadku płatności zbliżeniowych nie ma potrze-
by podawania sprzedawcy karty płatniczej, ponie-
waż nie trzeba wkładać jej do terminala. Mamy więc 
kartę w dłoni lub portfelu przez cały czas, co zwięk-
sza bezpieczeństwo transakcji. Każda karta płatni-
cza, również zbliżeniowa, jest też bezpieczniejsza niż 
gotówka, ponieważ pieniądze są chronione kodami 
PIN i CVC oraz limitami dotyczącymi wartości transak-
cji, a karta zawsze jest przypisana do konkretnej osoby.

Płatności zbliżeniowe to także wyższy poziom higieny. Pozwalają 
uniknąć przekazywania z rąk do rąk nie tylko gotówki, ale również karty 
płatniczej. Dzięki możliwości płacenia zbliżeniowego bez PIN do 100 zł jesteśmy 
rzadziej proszeni o wpisanie czterocyfrowego kodu na terminalu, co dodatkowo 
zwiększy poziom naszego bezpieczeństwa.

stacjonarne 
oraz przenośne, 

które najczęściej 
spotykamy w sklepach



BLIK I CASHBACK

Zawsze zakrywaj 
dłonią wpisywany 

numer PIN

Naucz się 
swojego PIN-u 

na pamięć

Unikaj prostej 
kombinacji cyfr 

kodu PIN

Regularnie 
zmieniaj kod 

do karty

Nie udostępniaj 
PIN-u nikomu

Terminale płatnicze

Niektóre terminale pozwalają zapłacić za zakupy kodem BLIK, czyli posłużyć się aplikacją 
mobilną. Jeżeli w sklepie stacjonarnym chcesz zapłacić BLIKiem poinformuj o tym kasjera. 
Ekspedient uruchomi specjalny program w terminalu płatniczym, a ty bankową aplikację 
mobilną, w której wygenerujesz kod BLIK. Następnie podasz go w terminalu i zaakceptu-
jesz płatność  w aplikacji bankowej.

Stale rozwijającą się usługą jest Cashback - który umożliwia wypłacanie gotówki z kasy sklepu 
przy okazji płatności za towary i usługi w terminalu płatniczym. Terminale zaopatrzone w apli-
kację z funkcją wypłaty gotówki uzupełniają sieć bankomatów, a posiadaczom kart płatniczych 
pozwalają na wypłatę także małych kwot. Kupując należy poprosić sprzedawcę o możliwość wypłaty 
gotówki – na terminalu zostaje nabita kwota, a naszym zadaniem jest autoryzacja dodatkowej wypłaty kodem PIN do 
karty. Sprzedawca wypłaca pieniądze, które są tak samo zdejmowane z naszego konta jak przy korzystaniu z bankomatu.

Rosnąca liczba terminali, a co za tym idzie wygoda, szybkość i bezpieczeństwo płatności to także Program Polska Bezgotówkowa, 
który na rok zapewnia przedsiębiorcy terminal bez dodatkowych opłat. Rozwiązania płatnicze, które są dystrybuowane na rynku 
w ramach Programu Polska Bezgotówkowa to urządzenia o wysokiej jakości, wysokim bezpieczeństwie. Dzięki wejściu w świat 
obrotu bezgotówkowego przedsiębiorca generuje wiele korzyści – notuje więcej obrotów oraz odpowiada na potrzeby klientów.

Polska jest jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o popularność płatności zbliżeniowych. Już prawie 90 proc. transakcji kartą 
jest realizowanych w ten sposób. Im mniej gotówki, tym mniejsze ryzyko kradzieży, pomyłki w przypadku przeliczania pieniędzy czy 
wydawania reszty. Proces płatności ulega skróceniu, zwłaszcza że każdy terminal przetwarza transakcje zbliżeniowe, a to oznacza 
poprawienie tempa obsługi klientów.

Korzystając z terminala pamiętaj:
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