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RAPORT W LICZBACH
Stan na
31.03.2014

Zmiana

Zmiana

I kw. 2014/
IV kw. 2013

I kw. 2014/
I kw. 2013

22 434 952

Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną
umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości inter‐
netowej

2,62%



9,29%



12 760 931

Liczba aktywnych klientów indywidualnych

2,84%



11,98%



5 505

Średnia wartość rozliczeń aktywnego klienta indywidu‐
alnego na miesiąc (w PLN)

‐4,38%



‐16,12%



1 974 295

Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę umoż‐
liwiającą korzystanie z bankowości internetowej

3,63%



7,95%



1 143 538

Liczba aktywnych klientów MSP

2,42%



1,55%



Średnia wartość rozliczeń aktywnego klienta MSP na
miesiąc (w PLN)

6,12%



40,35%



28 352 311

Liczba wyemitowanych kart debetowych

0,41%



4,86%



6 099 492

Liczba wyemitowanych kart kredytowych

‐0,56%



‐3,24%



20 900 000

Liczba kart zbliżeniowych (wartość prognozowana)

4,5%



28,22%



76 361

390,207

Liczba transakcji bezgotówkowych realizowanych karta‐
mi (w mln)

‐0,53%



21,2%



191,335

Liczba transakcji gotówkowych realizowanych kartami
(w mln)

‐3,93%



2,53%



33,711

Wartość transakcji bezgotówkowych realizowanych kar‐
tami (w mld PLN)

‐7,58%



14,06%



71,130

Wartość transakcji gotówkowych realizowanych kartami
(w mld PLN)

‐7,81%



4,02%



18 903

Liczba bankomatów

0,13%



1,41%



3

NETB@NK

RAPORT

WSTĘP ‐ O RAPORCIE
Szanowni Państwo,
Prezentujemy Państwu czternastą edycję raportu NetB@nk ‐ przeglądu dotyczącego tendencji na rynku
bankowości elektronicznej, w szczególności bankowości internetowej oraz rynku kart płatniczych.
I kwartał 2014 roku przynosi dobre wiadomości. Po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost liczby klientów
indywidualnych z podpisaną umową umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej oraz, co ważniejsze,
aktywnych klientów indywidualnych. W ostatnich kwartałach zaznaczaliśmy, że dane z sektora MSP wykazy‐
wały dziwne tendencje — z jednej strony rosła ogólna liczba klientów, z drugiej zaś spadała ich aktywność. Da‐
ne z I kw. 2014 r. są bardziej jednoznaczne i w dodatku pozytywne — rośnie zarówno liczba jak i aktywność
klientów MSP. Również w tym kwartale kontynuujemy publikowanie danych dostarczonych przez Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A. , które dotyczą transakcji bezgotówkowych w systemach Elixir, Euro Elixir oraz Express
Elixir.
W segmencie kart płatniczych znów notujemy wzrost ogólnej liczby kart płatniczych. Jest to kontynuacja
dotychczasowego trendu. Jednocześnie zanotowaliśmy spadek zarówno liczby, jak i wartości transakcji doko‐
nywanych kartami płatniczymi — spadek tych wartości w I kwartale każdego roku jest zjawiskiem typowym
i już w kolejnym kwartale spodziewamy się znacznych wzrostów w tym zakresie.
Początek wakacji to tradycyjnie czas na przypomnienie kilku istotnych zasad pomagających w zachowa‐
niu bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem kart płatniczych. Pamiętajmy, że jeśli zdarzy nam się utracić
kartę lub dokumenty tożsamości, jak najszybciej należy zgłosić ten fakt w banku. Od stycznia tego roku pod
numerem 828 828 828 działa System Zastrzegania Kart, którego operatorem jest Związek Banków Polskich, w
którym nawet nie pamiętając numeru do swojego banku Klient może w łatwy sposób zastrzec kartę płatniczą.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: www.zastrzegam.pl. Pamiętajmy również o
regularnej zmianie haseł dostępu do bankowości internetowej i nieprzechowywaniu numerów PIN razem z
kartą. Wraz z tą edycją raportu publikujemy zaktualizowany poradnik na temat dobrych praktyk bezpieczeń‐
stwa, który ukaże się na stronach Związku Banków Polskich. Mamy nadzieję, że zawarte w nim wskazówki oka‐
żą się pomocne.
Życzymy Państwu interesującej lektury,
Paweł Widawski,
Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej
Radosław Kotkowski
Specjalista w Zespole Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej
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Bankowość internetowa

Klienci indywidualni
Na koniec I kwartału 2014 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające
dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła prawie 22,5 miliona użytkowników. W stosunku
do IV kw. 2013 roku jest to wzrost o ponad 500 tys. (2,62%), w stosunku do I kw. 2013 roku wzrost
wyniósł prawie 2 mln (9,29%).
Wykres 1. Liczba klientów indywidualnych mających zawartą umowę korzystania z usług bankowości
internetowej i liczba aktywnych klientów indywidualnych

Źródło: dane ZBP.

Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej wzrosła w I kw. 2014 r. o ponad
350 tys. (2,84%). W ujęciu rocznym również mamy do czynienia ze wzrostem — liczba aktywnych
klientów indywidualnych w stosunku do I kw. 2013 roku wzrosła o ponad 1,3 mln (11,98%).
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Wzrost liczby umów powiązanych wraz ze zdecydowanie szybszym wzrostem aktywności klientów,
świadczy o tym, że bankowość internetowa staje się coraz istotniejszym kanałem kontaktu z klienta
z bankiem — a tym samym świadczy o jej użyteczności. Biorąc pod uwagę stale rozszerzający się do‐
stęp do Internetu, aktywność klientów w dłuższej perspektywie powinna dalej się poprawiać.
Tabela 1. Podsumowanie danych - klienci indywidualni

Źródło: dane ZBP.

Warta odnotowania jest zmniejszająca się średnia wartość przelewów wśród klientów indywidual‐
nych (ale również aktywnych klientów indywidualnych), co świadczy o rosnącej popularności trans‐
akcji polecania przelewu opiewających na coraz to mniejsze kwoty.
Zmiany prezentowanych statystyk wskazują na rosnącą świadomość klientów i wysokie zaufanie do
systemu bankowego. Klienci indywidualni w coraz większym stopniu doceniają korzyści płynące
z usług bankowości internetowej, tj. przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy oraz dostęp do
usług bez konieczności wizyty w placówce bankowej.
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Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)
Na koniec I kwartału 2014 roku liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających
możliwość korzystania z usług bankowości internetowej wyniosła prawie 2 miliony, co w porówna‐
niu do IV kw. 2013 roku stanowi wzrost prawie 70 tys. (3,63%). W porównaniu z I kw. 2013 roku
wzrost liczby użytkowników wyniósł prawie 150 tys. (7,95%).
Wykres 2. Liczba klientów MSP mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości internetowej
i liczba aktywnych klientów MSP

Źródło: dane ZBP.

W stosunku do ubiegłego kwartału liczba aktywnych klientów bankowości internetowej z sektora
MSP wzrosła o ponad 25 tys. (2,42%). Od I kw. 2013 roku ich liczba wzrosła łącznie o około 17 tys.
(1,55%).
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Wzrost liczby klientów będących małymi bądź średnimi przedsiębiorstwami świadczyć może o popra‐
wiającej się kondycji polskiej gospodarki. Równie pozytywnie należy interpretować wzrost aktywno‐
ści MŚP.
Dalszy przyrost klientów będzie wymagał zmiany przyzwyczajeń przedsiębiorców MSP. Duża część
wykonywanych usług jest tradycyjnie opłacana na bieżąco i w formie gotówkowej (np. w sektorze
budowlanym i wykończeniowym), obsługa elektroniczna nie jest więc w tym przypadku doceniana.
Sektor bankowy prowadzi szereg programów edukacyjnych i zachęcających przedsiębiorców do ko‐
rzystania z technologii internetowych i szeroko rozumianych bezgotówkowych form płatności.
Wydaje się, że oprócz dobrej oferty bankowców, potrzebne są też szersze działania Państwa w zakre‐
sie edukacji ekonomicznej i finansowej, sprzyjającej rozwojowi obrotu bezgotówkowego. Niezbędne
są także działania legislacyjne mające na celu obniżenie maksymalnej kwoty transakcji między przed‐
siębiorcami w formie gotówkowej. Obecnie kwota ta wynosi równowartość 15 tys. euro. I jest jedną
z najwyższych w Europie.
Tabela 2. Podsumowanie danych - przedsiębiorcy

Źródło: dane ZBP.
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Transakcje bezgotówkowe i bankomatowe

Operacje bezgotówkowe
System ELIXIR®
W I kwartale 2014 r. w stosunku do I kw. 2013 r. ogólna liczba transakcji przetworzonych w systemie
ELIXIR® była wyższa o ponad 16 mln szt. (4 proc.), a ich wartość wzrosła o ponad 43 mld zł (5 proc.).
Średnio, dzienna liczba rozliczonych transakcji wyniosła 6,3 mln osiągając wartość 15,4 mld zł. Rekor‐
dowy pod względem liczby transakcji przetworzonych w systemie ELIXIR® był poniedziałek, 10 marca.
Tego dnia KIR S.A. rozliczyła ponad 11,6 mln transakcji, o łącznej wartości blisko 18 mld zł.
Wykres 3. Liczba i wartość operacji w systemie ELIXIR

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa
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Tabela 3. Liczba i wartość operacji w systemie ELIXIR

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa

System EuroELIXIR
W I kw. 2014 r. ogólna liczba transakcji rozliczonych w systemie EuroELIXIR w stosunku do I kw. 2013
r. wzrosła o blisko 720 tys. szt., co oznacza dynamikę na poziomie 27 proc. W porównaniu z rokiem
poprzednim, o blisko 5 mld euro ( 34 proc.) wzrosła również wartość rozliczonych transakcji.
Średnia dzienna wartość transakcji rozliczonych w tym systemie wyniosła w I kw. ponad 308 mln eu‐
ro, co w porównaniu z I kw. 2013 r. stanowi wzrost o 32 proc. Widoczny był także wzrost średniej
dziennej liczby transakcji, która w pierwszych trzech miesiącach br. wyniosła ponad 53 tys. i w po‐
równaniu z analogicznym okresem 2013 r. wzrosła o 10,7 tys., tj. 25 proc.
Wykres 4. Liczba i wartość operacji w systemie EuroELIXIR
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Tabela 4. Szczegółowe zestawienie informacji z systemu EuroElixir

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa
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System Express ELIXIR
System Express ELIXIR jest pierwszym profesjonalnym systemem rozliczeń płatności natychmiasto‐
wych w Polsce i drugim ‐ po rozwiązaniu brytyjskim ‐ w Europie. Główne zalety systemu to przede
wszystkim możliwość natychmiastowego wykonywania płatności w trybie 24/7/365, bezpośrednia
realizacja przelewu z rachunku bankowego nadawcy na rachunek bankowy odbiorcy oraz brak ryzyka
kredytowego dzięki zastosowaniu modelu depozytowego, opartego o rachunek powierniczy prowa‐
dzony dla KIR S.A. przez Narodowy Bank Polski. Obecnie Express ELIXIR dostępny jest dla klientów 8
banków, a w kolejnych przygotowywane jest wdrożenie systemu – łącznie umowy uczestnictwa z KIR
S.A. zawarły dotychczas 23 banki. Izba prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami zainteresowanymi
przystąpieniem do usługi.
W I kw. br. w systemie Express ELIXIR rozliczonych zostało ponad 130 tys. przelewów natychmiasto‐
wych na łączną kwotę blisko 0,74 mld zł. W stosunku do I kw. ubiegłego roku oznacza to ponad 2‐
krotny wzrost liczby transakcji i ponad 2,5 – krotny wzrost obrotów. Od początku funkcjonowania
Express ELIXIR, tj. od czerwca 2012 r. do końca marca 2014 r. łączna wartość transakcji zrealizowa‐
nych w systemie wyniosła ponad 2,6 mld zł, a liczba rozliczonych przelewów natychmiastowych prze‐
kroczyła 480 tys.
Wykres 5. Liczba i wartość operacji w systemie Express ELIXIR

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa
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Tabela 5. Zestawienie informacji z systemu Express Elixir

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa
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Karty płatnicze
Po pierwszym od I kw. 2012 roku spadku ogólnej liczby kart płatniczych w IV kw. 2013, w I kw. 2014
roku ponownie notujemy ich wzrost. W porównaniu do IV kw. 2013 roku, w I kw. 2014 roku ogólna
liczba kart płatniczych wzrosła o ponad 80 tys. (0,25%) i wynosi teraz 34,74 mln. W stosunku do I kw.
2013 roku ogólna liczba kart płatniczych wzrosła o ponad 1,1 mln (3,17%).
Wykres 6. Łączna liczba kart

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Nasycenie kartami płatniczymi w Polsce wynosi obecnie około 0,88 per capita. Oznacza to, że nasz
dystans od europejskiego poziomu, gdzie średnia wynosi 1,46 kart per capita (dane z 2012 roku), się
zwiększył, ale oznacza też, że przestrzeń na dalszych rozwój w tym zakresie jest znaczna i, że długo‐
terminowo obserwować będziemy wzrosty w liczbie kart płatniczych.
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Karty debetowe i kredytowe
Na wzrost łącznej liczby wydanych kart miał wpływ wzrost liczby kart debetowych, który był zrekom‐
pensował spadek liczby kart kredytowych. W stosunku do poprzedniego kwartału wyniósł on około
116 tys. (0,41%), w ujęciu rocznym — prawie 1,3 mln (4,86%). W porównaniu z ostatnim kwartałem
liczba kart kredytowych zmalała o prawie 35 tys. (0,56%). W porównaniu z I kw. 2013 roku spadek
wyniósł około 200 tys. (3,24%)
Wykres 7. Liczba kart debetowych oraz kredytowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Transakcje kartami płatniczymi
W I kw. br. spadła zarówno ogólna liczba transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych za
pomocą kart płatniczych (o prawie 10 mln, 1,68%), jak i wartość dokonanych transakcji (o prawie 9
mld PLN, 7,74%).
Wykres 8. Liczba (w mln) i wartość (w mld PLN ) transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Należy jednak zaznaczyć, że omawiany spadek jest czymś normalnym w I kw. — sytuacja taka wynika
z bardzo wysokiej „bazy”, stworzonej przez Święta Bożego Narodzenia, które mają miejsce w IV kw.
— obrót kartami płatniczymi rozwija się nieustannie. Potwierdza to fakt, iż w porównaniu z I kw.
2013 r. ogólne liczba transakcji kartami płatniczymi wzrosła aż o 73 mln (14,35%), wartość zaś o pra‐
wie 7 mld PLN (7,05%)
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Systematycznie zmienia się sposób w jaki korzystamy z kart płatniczych. Ilościowo coraz rzadziej wy‐
korzystujemy je do płatności gotówkowych (np. wypłata gotówki w bankomacie) – już ponad 67%
transakcji to transakcji bezgotówkowe. Mimo to transakcje gotówkowe stanowią ok. 68% wartości
wszystkich transakcji. Długoterminowe trendy wskazują jednak na rosnące znaczenie obrotu bezgo‐
tówkowego.
Wykres 9. Udział liczby oraz wartości transakcji bezgotówkowych w ogóle transakcji kartowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Tabela 6. Podsumowanie - karty płatnicze

Źródło: opracowanie na podstawie danych NBP.

Dane prezentowane w powyższej tabeli maja istotne znaczenie dla oceny zjawisk na rynku kart płat‐
niczych. Wskazują one wyraźny wzrost liczby transakcji zarówno kartami debetowymi i kredytowymi
oraz równoczesny wzrost łącznej wartości wykonanych za ich pomocą płatności na przestrzeni ostat‐
nich 12 miesięcy.
Ponadto zwiększają się łączne wartości transakcji. Wskazuje to na coraz większe zaufanie do kart, ale
i do całego systemu, dzięki któremu płatności kartami są obsługiwane. Wreszcie wzrosty wskaźników
obrazują rosnący poziom aktywności konsumentów posiadających karty, co oznacza, że posiadacze
kart uważają je za ważny instrument.
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Karty i infrastruktura zbliżeniowa
Polski rynek kart płatniczych jest bardzo zaawansowany pod względem wykorzystywanych technolo‐
gii. Świadczy o tym nie tylko fakt, że już prawie 90% kart płatniczych wyposażonych jest w standard
EMV (chip), ale również fakt bardzo dużej popularności kart zbliżeniowych.
Karty zbliżeniowe wyposażone są w funkcjonalność płacenia za transakcje do 50 PLN bez podawania
kodu PIN. Przeprowadzenie transakcji w taki sposób jest zdecydowanie szybsze niż w przypadku kart
tradycyjnych (niezbliżeniowych), a jednocześnie równie bezpieczne.
Wykres 10. Liczba kart z funkcjonalnością zbliżeniową (w mln) oraz udział kart zbliżeniowych w ogóle
kart płatniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

W I kw. 2014 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększy się o około 4,5% (o 900 tys. kart). W stosunku do I
kw. poprzedniego roku wzrost wyniesie około 28,22% (około 4,6 mln kart).
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Wykres 11. Liczba terminali POS i liczba terminali POS z funkcją zbliżeniową

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Podobnie jak w przypadku kart zbliżeniowych, gwałtownie rośnie również liczba punktów usługowo‐
handlowych w których można przeprowadzać transakcje zbliżeniowe. W ciągu ostatniego kwartału
liczba ta wzrosła o około 19 tys. (11,18%), w ciągu roku o 69 tys. (57,50%). Udział terminali zbliżenio‐
wych w ogólnej liczbie terminali wynosi około 57%.
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Tabela 7. Podsumowanie danych - karty i infrastruktura zbliżeniowa (prognoza)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Bardzo dynamiczny rozwój zarówno liczby kart jak i liczby terminali zbliżeniowych jasno wskazuje, na
rosnącą popularność tej szybkiej i bezpiecznej metody płatności. Szczególnie wartym odnotowania
jest szczególnie szybki wzrost liczby punktów sprzedaży akceptujących płatności zbliżeniowe. Wska‐
zuje to, że akceptanci dostrzegają zarówno realne korzyści tej metody akceptacji, jak również potrze‐
bę wynikającą z popytu klientów na taką metodę płatności.
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Bankomaty
W I kw. 2014 roku, w stosunku do poprzedniego kwartału, liczba bankomatów wzrosła o 25 sztuk
(0,13%).
Wykres 12. Liczba bankomatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba bankomatów wzrosła o 1,41% (263 szt.). Liczba bankoma‐
tów na milion mieszkańców wynosi obecnie dla Polski 487. Tak jak w przypadku liczby kart per capita
odstajemy od średniej europejskiej – wynoszącej 864 (z 2012 roku). Świadczy to o dużym potencjale
rozwojowym rynku.
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Tabela 8. Podsumowanie danych - bankomaty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Porównując z sytuacją z przed roku uznać można, że klienci częściej korzystali z bankomatów. Mimo
to, w ostatnich kwartałach zauważyć można wzrost w ilości oraz wartości wypłat gotówkowych. Za
wcześnie jednak jeszcze by mówić o zmianie długotrwałego trendu w powolnym wzroście transakcji
gotówkowych. Ważną obserwacją jest jednak to, że transakcje związane z obrotem gotówkowym
rosną zdecydowanie wolniej niż te związane z obrotem bezgotówkowym.
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