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RAPORT

FINANSE
W INTERNECIE
Partnerzy

Wydawca

Banki i inne instytucje finansowe są skazane na internet
Wydarzenia na globalnych rynkach finansowych nauczyły bankowców ostrożniejszego gospodarowania gotówką,
także wydawaną na marketing produktów i usług. Można powiedzieć: wyedukowały ich specjalistów. Nie szastają już
pieniędzmi na lewo i prawo, produkując najbardziej ekstrawaganckie kampanie, zarówno pod względem liczby kreacji
jak i ich formy. Teraz liczą się już tylko efekty.
Każdy chce wydać jak najmniej, a zarobić jak najwięcej. Niby to oczywiste, a jednak dopiero teraz, w czasach
olbrzymiej niepewności o jutro, takie podejście zaczyna liczyć się naprawdę.
Nie da się zmienić modelu współpracy banków z telewizjami, prasą, czy radiem. Trzeba być w tv z reklamami, bo to
największe medium i najłatwiej za jego pomocą dotrzeć do mas! Można natomiast zrezygnować z prasy lub
ograniczyć na nią wydatki – to medium schyłkowe. Trzeba natomiast wejść z ofertą do internetu – kto jeszcze tego
nie zrobił, ma ostatnią szansę. Konkurencja już wprawdzie tu jest duża i wyedukowana, ale istnieje jeszcze przestrzeń
dla nowych graczy.
Mimo że związany jestem z mediami internetowymi, nie jest to nachalne naganianie klientów, lecz chłodna ocena
faktów. Tym, których zdenerwowałem już je przedstawiam.
W internecie najłatwiej mierzy się efekty, a one są dziś przecież kluczowe. Sieć to bowiem medium mierzalne i nadal
tanie. W dodatku, jak pokazują ostatnie badania NetTrack, w Polsce korzysta z niej ponad 16,6 mln Polaków,
a internautów szybko będzie przybywać. Poziom zadłużenia Polaków na tle Unii Europejskiej jest relatywnie niski.
Konsumpcja u nas rośnie. Mimo światowego kryzysu ciągle stajemy się bogatsi. Będziemy więc coraz bardziej
korzystać z usług i produktów finansowych. Nie tylko kredytów, ale także ubezpieczeń i wszelakich inwestycji. Już
teraz głównym źródłem informacji, praktycznie o wszystkim, dla większość młodych ludzi jest internet. Jeśli będziemy
więc szukać informacji o tym, co oferują instytucje finansowe, to w pierwszej kolejności posłużymy się właśnie nim.
Tym samym, niczym ryby wygrzewające się tuż pod powierzchnią wody, wystawiamy się na złowienie. Trzeba tylko
mieć dobrą sieć. Oczywiście, internetową. Jak ją upleść, o tym właśnie przeczytanie w tym raporcie.
Tomasz Bonek, redaktor naczelny Money.pl, prezes zarządu Interaktywnie.com Sp. z o.o.
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WIZYTÓWKI FIRM

Brachia S.J.
Adres
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

automatyczna obVõXJD SõDWnoĉFi

Dane kontaktowe
info@transferuj.pl
www.transferuj.pl
+48 12 350 2 477
+48 22 37 90 277
+48 61 66 82 778
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Opis działalności
Transferuj.pl to automatyczny system płatności internetowych, oferujący kompleksowe
rozwiązania dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż usług i towarów przez internet.
System umożliwia zarówno masowe przyjmowanie płatności od odbiorców, jak i masowe
wypłaty środków np. dla partnerów i kontrahentów.
Klienci
Centernet S.A., Ruch Chorzów S.A, Górniczy Klub Sportowy Bogdanka S.A.,
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, PolakPotrafi.pl, Gluck Fashion (gluck.com.pl),
Fundacja "Universitatis Varsoviensis" (teatrpalladium.com), Teatr Lalki, Maski i Aktora
Groteska w Krakowie, UNIKIDS.pl - Uniwersytet Dziecięcy, BALDOWSKI.pl
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W SIECI KRĄŻĄ WIELKIE PIENIĄDZE.
I WCIĄŻ BĘDZIE ICH WIĘCEJ
Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

Kont bankowych, które obsługiwać można przez internet jest dziś
w Polsce niemal tyle samo, co internautów. Statystyczny posiadacz
e-rachunku wykonuje transakcje o wartości przeszło 2 tysięcy
złotych miesięcznie. W sieci robimy zakupy, coraz częściej się
ubezpieczamy i gramy na giełdzie.
Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na
myśl w związku z finansami w sieci jest
internetowa bankowość. Nic dziwnego, jeśli
uwzględni się fakt, że - jak wynika z ostatnich
opublikowanych przez Związek Banków Polskich
w Raporcie Bankowość internetowa i płatności
bezgotówkowe NetB@ank danych - ponad 16,5
miliona Polaków ma podpisane z bankami
umowy, dające możliwość obsługiwania swoich
kont bankowych za pośrednictwem internetu.
Aktywnie - czyli według metodologii stosowanej
w raporcie, przynajmniej raz w miesiącu - z tej
możliwości korzysta 9,5 miliona osób. W ciągu
zaledwie ostatniego roku grupa ta - jak szacuje
ZBP - powiększyła się o prawie 20 procent, czyli
o ponad 2,7 miliona nowych klientów.
Nieco mniejsza, ale również zauważalna
dynamika dotyczy bankowych kont firmowych
w sektorze małych i średnich firm. Według
Związku Banków Polskich ponad 1,6 miliona firm
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MSP ma umowy z bankami na konta, którymi
zarządzać można przez sieć. To wzrost o ponad
10 procent w skali roku. Jeśli zaś chodzi
o aktywne wykorzystanie internetu - swoimi
kontami zarządza online nieco ponad milion firm.
O prawie 6,5 procent więcej niż rok wcześniej.

Liczba aktywnych klientów bankowości
internetowej w Polsce
indywidualni

sektor MSP

2006

4,3 mln

0,43 mln

2007

5,0 mln

0,58 mln

2008

6,3 mln

0,89 mln

2009

7,4 mln

0,92 mln

2010

9,2 mln

1,02 mln

2011

9,4 mln*

1,04 mln*

Źródło: Związek Banków Polskich
* - po I kwartale 2011

Odsetek aktywnych użytkowników
indywidualnych bankowości internetowej
w porównaniu do liczby osób, którym umowa
pozwala na korzystanie z online bankingu od
dłuższego czasu utrzymuje się na stałym
poziomie, oscylującym w okolicach 57 procent.
W przypadku małych firm odsetek jest nieco
wyższy i sięga 65 procent. Skąd jednak bierze się
ta różnica? Autorzy raportu Związku Banków
Polskich tłumaczą to koniecznością oswojenia się
technologią.
- Poziom aktywności wzrasta proporcjonalnie do
upływu czasu korzystania z internetowej formy
świadczenia usług bankowych. Klienci najpierw
oswajają się z nowym rozwiązaniem, a z biegiem
czasu zaczynają coraz częściej z niego korzystać,
zachęcając jednocześnie kolejne osoby do tej
formy bankowości - tłumaczą eksperci ZBP.
Oprócz liczby użytkowników bankowości
internetowej, rośnie też - co podkreślają
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REKLAMA

bankowcy - skala operacji, prowadzonych
w sieci. Średnia wartość internetowych rozliczeń,
przypadających w ciągu trzech miesięcy na
jednego klienta indywidualnego wzrosła w ciągu
roku o 20 procent, sięgając 6 tysięcy złotych.
W przypadku małych i średnich firm roczna
dynamika sięga 14 procent, a statystyczna firma
dokonuje kwartalnie transakcji na kwotę
57 tysięcy złotych.
Średnia wartość kwartalnych
transakcji klientów
indywidualni

sektor MSP

2010 Q1

5500 zł

50 tys. zł

2010 Q2

5400 zł

55 tys. zł

2010 Q3

5900 zł

56 tys. zł

2010 Q4

6200 zł

66 tys. zł

2011 Q1

6600 zł

57 tys. zł

Źródło: Związek Banków Polskich

- Klienci indywidualni w coraz większym stopniu
doceniają korzyści płynące z usług bankowości
internetowej, przede wszystkim oszczędność
czasu i pieniędzy oraz dostęp do usług bez
konieczności wizyty w placówce bankowej
- komentują autorzy raportu Związku Banków
Polskich. - Co więcej, klienci obsługują coraz
większe kwoty w ramach jednorazowych
transakcji, mają więc zaufanie do systemu i nie
obawiają się o swoje środki.
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Bankowość mobilna
Przyszłości na rozwój bankowości internetowej
banki upatrują w rozwiązaniach mobilnych. Nic
dziwnego, skoro - zgodnie z prognozami banku
inwestycyjnego Morgan Stanley - już na
przełomie 2013 i 2014 roku na świecie będzie
więcej internautów mobilnych, niż stacjonarnych.
Póki co jednak, w tym względzie do zrobienia jest
bardzo dużo. Polacy bowiem do bankowości
mobilnej jeszcze się nie przekonali.
Jak wynika z przeprowadzonego wiosną tego
roku badania Instytutu MANDS dla portalu
Money.pl i Interaktywnie.com, zaledwie
11 procent posiadaczy telefonów komórkowych
i innych urządzeń mobilnych deklaruje, że
korzysta za ich pośrednictwem ze swoich
banków. A nawet wśród zdeklarowanych
Częstotliwość korzystania z bankowości mobilnej
codziennie

6,0 proc.

kilka razy w tygodniu

10,4 proc.

raz w tygodniu

14,9 proc.

kilka razy w miesiącu

34,3 proc.

raz w miesiącu

23,9 proc.

kilka razy w roku

10,4 proc.

Źródło: Instytut MANDS dla Money.pl i Interaktywnie.com
odpowiadały osoby korzystające z bankowości mobilnej
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użytkowników bankowości mobilnej jest to raczej
korzystanie sporadyczne, choć popularność tej
formy rośnie.
- Rodacy najczęściej stosują w bankowości
telefonicznej operacje pasywne, takie jak
deklarowane przez 37 procent respondentów
konsultant telefoniczny lub automat. Niewiele
mniejsza liczba osób, bo 32 procent,
wykorzystuje bardziej aktywny i zaawansowany
technicznie serwis WAP. Może to świadczyć
o tym, że postrzeganie telefonu, jako narzędzia
mającego zastosowanie dla naszych finansów,
rośnie - wyjaśniał Interaktywnie.com Mariusz
Orczyk, dyrektor zarządzający w instytucie
MANDS.
Grupą, najchętniej korzystającą z bankowości
mobilnej są dziś osoby w przedziale wiekowym
25-34 lata, a więc ci, którzy już raczej się nie
uczą, ale są w pierwszej fazie kariery zawodowej.
To dobry prognostyk na przyszłość, bo może
oznaczać, że wraz z wchodzeniem na rynek
pracy kolejnych pokoleń, poziom wykorzystania
z bankowości mobilnej będzie coraz wyższy.
Z badania MANDS wynika też, że chętniej przez
komórkę do swojego konta zaglądają kobiety,
a statystycznie najczęściej metodę tę
wykorzystują mieszkańcy miast o liczbie
ludności między 50 a 100 tysięcy.

Korzystanie z bankowości mobilnej
w grupach wiekowychj
18-24 lata

11,7 proc.

25-34 lata

16,1 proc.

35-44 lata

8,7 proc.

45-54 lata

10,5 proc.

+55 lat

8,7 proc..

Źródło: Instytut MANDS dla Money.pl i Interaktywnie.com

Co jednak ciekawe, o ile mobilna bankowość
wydaje się wciąż być w Polsce w powijakach, to
traktowanie telefonu jako ekwiwalentu portfela
wypada całkiem nieźle. Prawie dwie trzecie
użytkowników urządzeń mobilnych deklaruje
w badaniu Mobile Exposure Polska,
przeprowadzonym przez TNS Global dla marki
Orange, wykorzystywanie ich do płacenia,
dokonywania rezerwacji lub robienia zakupów.
Odsetek użytkowników urządzeń mobilnych,
dokonujących transakcji
Polska

64%

Francja

48%

Hiszpania

43%

Wielka Brytania

48%

Źródło: TNS Global dla Orange, Mobile Exposure Polska 2010
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Dane uwzględniają również operacje prowadzone
za pośrednictwem SMS-ów i należą do jednych
z najwyższych we wszystkich badanych krajach.

Internetowa bankowość
wpływa na rozwój
e-commerce
Wzrost popularności online bankingu ma proste
przełożenie na zakupy, jakie coraz chętniej
robimy w sieci. A te - jak mówią prognozy
analityków - powinny w 2011 roku wyśrubować
kolejny rekord. Wartość całego rynku
e-commerce w Polsce tylko ubiegłym roku, jak
szacuje Stowarzyszenie Marketingu
Bezpośredniego, przekroczyła wyraźnie
15 miliardów złotych. To z kolei oznacza, że około
3 procent całego handlu w Polsce prowadzona
jest już za pośrednictwem internetu.

i DotPay, choć konkurencja jest na tym
rynku duża.

Rynek ubezpieczeń direct zamknął się
w ubiegłym roku orientacyjną kwotą
800 milionów złotych.

Wartość rynku e-commerce w Polsce
Wartość rynku polis direct w Polsce

2001

0,1 mld zł

2002

0,3 mld zł

2003

45 mln

2003

0,7 mld zł

2004

93 mln

2004

1,9 mld zł

2005

128 mln

2005

3,1 mld zł

2006

185 mln

2006

5,0 mld zł

2007

347 mln

2007

8,1 mld zł

2008

544 mln

2008

11,0 mld zł

2009

677 mln

2009

13,4 mld zł

2010

800 mln

2010

15,5 mld zł

Źródło: KNF, PIU, Dziennik Gazeta Prawna

Źródło: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

Co ciekawe, w Polsce - co jest wyjątkową
sytuacją nie tylko w Europie - dominują zakupy
na aukcjach, a nie w sklepach internetowych,
choć i te ostatnie na brak klientów narzekać nie
mogą. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć,
że lwią część transakcji w e-sklepach obsługują
systemy płatności internetowych. Z szacunków,
jakie podawał niedawno Dziennik Internautów
wynika, że może być to nawet 50 procent
wszystkich transakcji dokonywanych w sieci.
Liderami tego segmentu są w Polsce takie
systemy jak PayPal, Przelewy24, Płatności.pl
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Ubezpieczenia

Jednak finanse w sieci to nie tylko banki. Usług
i produktów finansowych w sieci jest
zdecydowanie więcej, a kolejne miejsce
w hierarchii zajmują bez wątpienia
ubezpieczenia. Przede wszystkim
komunikacyjne. Z publikowanych na początku
roku przez Dziennik Gazetę Prawną danych
wynika, że w ubiegłym roku firmy, sprzedające
polisy przez internet mogły pochwalić się
wzrostem sprzedaży od 25 do nawet 50 procent.

Niewykluczone, że w tym roku, pierwszy raz
w historii wartość rynku ubezpieczeń on-line
przekroczy wartość miliarda złotych. Argumenty
są mocne, bo oprócz ubezpieczeń
komunikacyjnych, coraz większą popularnością
cieszą się również polisy na życie.
A opinie klientów, jeśli chodzi o ubezpieczycieli
direct stawiają je na czele stawki najwyżej
ocenianych. I - jak wynika z przeprowadzonego
przez TNS OBOP badania - najchętniej je
polecają.
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Najczęściej polecane towarzystwa ubezpieczeniowe

Liczba rachunków inwestycyjnych w Polsce

1.

Link4

7,8 pkt

2004

2.

Axa Direct

7,7 pkt

2005

3.

Ergo Hestia

7,6 pkt

2006

908 tys.

4.

Generali

7,5 pkt

2007

996 tys.

5.

Warta

7,5 pkt

2008

1028 tys.

6.

Aviva Direct

7,4 pkt

2009

1132 tys.

7.

Allianz

7,4 pkt

2010

1477 tys.

8.

HDI Asekuracja

7,2 pkt

2011

1530 tys.*

9.

Interrisk

7,0 pkt

10.

PZU

6,9 pkt

Źródło: TNS OBOP dla Link4. Maksymalna liczba punktów - 10

Giełda przeniosła się do sieci
Poważne inwestowanie i obrót dużymi kwotami to
dziś również domena internetu. Obsługa
rachunków maklerskich i gra na giełdzie już
dawno przeniosła się z biur maklerskich przed
monitory komputerów. A ponieważ jest łatwiej
i do tego rząd chętnie prywatyzuje w ostatnich
latach publiczne spółki właśnie przez giełdę
- liczba giełdowych graczy rośnie.
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dla klientów sposób - podkreślają eksperci
Związku Banków Polskich.

850 tys.
853 tys.

Optymistycznie patrzą w przyszłość sprzedawcy
polis direct. W przyszłym roku - jak prognozuje
sama branża - przez internet może się już
sprzedawać co dziesiąta polisa komunikacyjna.
I skala będzie szybko rosła.

Źródło:Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
* - dane na koniec lipca

Na koniec lipca tego roku przekroczyła już liczbę
1,5 miliona. Zdecydowana większość z nich
kupuje i sprzedaje swoje akcje przez internet.
Co prawda stacjonarne placówki instytucji
finansowych w najbliższym czasie na pewno nie
znikną, ale rozwój usług świadczonych za
pośrednictwem internetu jest nieunikniony. Jeśli
chodzi o banki, duży wpływ będzie mieć
zapewne wspomniana popularyzacja urządzeń
mobilnych - Niewątpliwie ważnym aspektem jest
również praca wykonywana przez banki nad
udoskonaleniem systemów i budowaniem
aplikacji w coraz bardziej przyjazny i zrozumiały
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TRANSAKCJE FINANSOWE W SIECI.
BEZPIECZNE ZAKUPY ONLINE
Paweł Wilk

specjalista ds. bezpieczeństwa sieci

Elektroniczny pieniądz to wygoda, kontrola i nowoczesność. Poza użyciem
plastikowych kart z czipem lub paskiem magnetycznym, wiele transakcji
handlowych odbywa się całkowicie drogą elektroniczną, gdy posiadacz rachunku
bankowego samodzielnie i nie wychodząc z domu przekazuje środki z własnego
rachunku do internetowego sklepu. Czy płacąc w ten sposób może czuć się bezpiecznie?
Wymiana towarów i usług w sieci jest kusząca
i wygodna. Klient może porównać ceny, obejrzeć
zdjęcia i zapoznać się z opiniami, a gdy podejmie
decyzję, samodzielnie zapłacić. Stwierdzenie to
jest jednak mało precyzyjne, bo naprawdę
w dysponowaniu środkami z naszego rachunku
pomaga wiele instytucji. Różne są też metody
elektronicznych płatności.
Żeby rozmawiać o bezpieczeństwie transakcji
elektronicznych warto prześledzić proces
wymiany informacji, z jakim mamy do czynienia
i zaobserwować jakie strony – mniej lub bardziej
zaufane – biorą w nim udział.
Zacznijmy więc od nas, czyli od klienta
i użytkownika. Załóżmy, że kupując online jakiś
przedmiot jesteśmy świadomi wydatku i poza
tym mamy trochę oszczędności, które możemy
wydać. Kolejnym ogniwem procesu, a zarazem
naszym oknem na świat, jest przeglądarka
WWW, czyli program działający na
komputerze, pełniący rolę interfejsu użytkownika
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systemu finansowej wymiany. Mamy tu
w zasadzie dwa komponenty: przeglądarkę
i system operacyjny, który pozwala jej pracować
i wyręcza w setkach podstawowych czynności,
takich jak rysowanie okien i ich zawartości,
zapewnianie łączności sieciowej czy operowanie
na plikach oraz katalogach. Kolejny element
łańcucha to sieć internet, która składa się z wielu
połączonych ze sobą węzłów – stąd jej
dosłownie tłumaczona nazwa: międzysieć.
W końcu docieramy do systemu transakcyjnego,
którego rolą jest obciążenie naszego rachunku
i wysłanie do sprzedawcy informacji o tym, że
płatność została lub zostanie wykonana. W tym
miejscu dochodzi też do sprawdzenia czy klient
jest tym, za kogo się podaje, czy ma
wystarczające środki, a także do założenia
blokady na jego rachunku, a potem wykonania
przelewu na rachunek drugiej strony.
Każdy z wymienionych wyżej elementów jest
podsystemem mniej lub bardziej podatnym na
różnorakie zewnętrzne i wewnętrzne wpływy,

z których niektóre wiążą się z ryzykiem utraty
środków lub poznania stanu konta. Spróbujmy
więc przyjrzeć się każdemu z nich i ocenić
najpowszechniejsze zagrożenia.

Mój komputer
Statystycznie najłatwiejszym do zaatakowania
i dającym potencjalnemu intruzowi najwięcej
możliwości punktem jest system komputerowy
użytkownika. Atakujący nie musi uciekać się do
wyrafinowanych sztuczek i omijać szczelnych
zapór sieciowych systemu bankowego
– wystarczy, że przechwyci klawiaturę i ekran
użytkownika. Kontrola nad tym sensorycznym
pomostem, czyli interfejsem użytkownika daje
duże możliwości i wiąże się z niewielkim ryzykiem
detekcji. Oczywiście, pod pojęciem ekran
możemy rozumieć też każdy z komponentów
wyświetlających informacje, a w szczególności
przeglądarkę. Problemem stają się więc wszelkie
usterki bezpieczeństwa znalezione w systemie
operacyjnym lub przeglądarce WWW.
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Zdarza się też, że komputer zostanie zarażony
malwarem, który zmieni go w tzw. system zombie,
czyli zdalnie sterowany element botnetu
- większej sieci zainfekowanych komputerów.
Niszczycielskie procedury nie wykonują się tam
natychmiast i automatycznie, tak jak to ma
miejsce w przypadku wirusów, nie ma też jasno
określonych funkcji. Zombie pozostaje pod
kontrolą napastnika i w zależności od jego
pomysłowości oraz potrzeb, po jakimś czasie
wykonuje konkretne funkcje, takie jak np.
rozsyłanie spamu czy pobieranie innego
szkodliwego oprogramowania, na przykład
kradnącego numery podawanych na stronach
WWW kart kredytowych.
Ochronę przed tego typu niebezpieczeństwami
zapewnić mogą częste (najlepiej automatyczne)
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sklep.unizeto.pl
REKLAMA

Potencjalny napastnik nigdy nie będzie zadawał
sobie trudu wyszukiwania klientów konkretnych
banków czy systemów przesyłania środków.
Zamiast tego postara się złowić użytkowników,
tworząc szkodliwe oprogramowanie i nakłaniając
internautów do odwiedzenia witryny zawierającej
infekujący komputer kod. Gdy ten tak zwany
malware zagości w systemie, to będzie tylko
czekał, aż użytkownik odwiedzi stronę płatności
lub bankowości elektronicznej i zadziała jak
pośrednik. Klient będzie myślał, że autoryzuje
własną transakcję, a w rzeczywistości zatwierdzi
przelew na rachunek intruza, kontrolującego
wirusa lub trojana.

KOD RABATOWY*

SSL2011

20%

SSL - bezpieczeństwo

transakcji elektronicznych

* kod rabatowy ważny do 30-09-2011r. może być wykorzystany dowolną
ilość razy w sklep.unizeto.pl i nie łączy się z innymi promocjami
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aktualizacje przeglądarek i systemu
operacyjnego. Przed zainfekowaniem komputera
chroni przede wszystkim świadomość zagrożenia
– nie instalowanie żadnych programów, których
nie znamy, w szczególności tzw. scareware, czyli
oprogramowania, którego autorzy ostrzegają na
stronie WWW przed rzekomo wykrytą infekcją
i polecają pobranie narzędzia eliminującego
problem. Popularnym sposobem wyszukiwania
ofiar jest też umieszczanie w sieci filmów, które
zamiast się odtwarzać wyświetlają adres strony
WWW, z której należy pobrać kodek.
Naturalnie, ochronę wzmacniają też różnej maści
programy antywirusowe, w szczególności te,
które dokonują inspekcji ruchu WWW, a także
zapory sieciowe (firewalle) – zarówno działające
lokalnie, jak i znajdujące się w miejscu styku
z siecią publiczną.

Sieć
Rozpoczynając proces zapłaty za towar kupiony
w internecie, jesteśmy przenoszeni do systemu
transakcyjnego działającego na którymś
z serwerów. Często możemy też usłyszeć o tzw.
trzeciej, zaufanej stronie. Chodzi o to, że sklep nie
może sam pobrać środków z naszego konta,
potrzebny jest uprawniony arbiter, który zadba
o to, aby operacja była przeprowadzona
poprawnie i co najważniejsze odzwierciedlała
rzeczywistą wymianę handlową.
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Z technicznego punktu widzenia połączenie się
z systemem wymiany elektronicznego pieniądza
oznacza dwie ważne rzeczy. Po pierwsze
przeglądarka wykonuje połączenia do zdalnego
systemu, którego wiarygodność nie może być
poddana w wątpliwość, a po drugie wymieniane
przez nią dane przesyłane są przez wiele
punktów, które z założenia uznać należy za
potencjalnie niebezpieczne, to znaczy zagrożone
podsłuchaniem czy zmodyfikowaniem
przesyłanych danych.
Gdyby na jednym z węzłów, którymi wędrują
strumienie danych, działał jakiś szkodliwy
program, to użytkownik zamiast do strony
płatności, mógłby zostać przekierowany do jej
sfałszowanej wersji, a jego autentykacja
(wprowadzenie danych uwiarygodniających,
w tym numeru karty czy hasła dostępu do
e-banku) byłaby poprawna, ale przeprowadzona
względem intruza. Znów pojawia się tu
niebezpieczeństwo tzw. ataku typu Man In The
Middle (MITM), gdzie napastnik działa jako
pośrednik transmisji.
Ochronę zapewnia w tym przypadku
zabezpieczenie tzw. warstwy transportowej, czyli
opakowanie wymienianych porcji danych
w strumieniu zabezpieczanym sieciowym
dialektem (protokołem) dbającym o ich
integralność, poufność i umożliwiającym
sprawdzenie tożsamości komunikujących się

stron lub przynajmniej jednej z nich (najczęściej
serwisu). Metoda ta obsługiwana jest przez
wszystkie przeglądarki i większość serwerów
WWW i polega na użyciu szyfrowania SSL lub
TLS. Użytkownik jest w stanie sprawdzić czy
łączy się z właściwym serwisem transakcyjnym
sprawdzając dane certyfikatu – można je zwykle
poznać klikając ikonę kłódki wyświetlanej na
pasku adresowym. W przypadku droższych
i wymagających skrupulatnej weryfikacji
certyfikatów typu EV SSL, informacje o nazwie
podmiotu wyświetlane są automatycznie na
pasku, który w niektórych przeglądarkach
dodatkowo zmienia kolor (np. na zielony).

Serwis transakcyjny
Gdy komputer i łącza są odpowiednio
zabezpieczone, pozostaje jeszcze jeden,
kulminacyjny punkt operacji dokonywania opłaty
– system transakcyjny. Wydawać by się mogło,
że klient czy użytkownik nie ma tu zbyt wielkiego
wpływu na bezpieczeństwo, bo przecież usługa
nie znajduje się pod jego kontrolą. Tak wspaniała
racjonalizacja chęci uniknięcia
odpowiedzialności za ryzyko ataku nie zda się
jednak na wiele, gdy z rachunku ktoś lub coś
zacznie zjadać środki. Użytkownik może
w pewnych granicach tym ryzykiem zarządzać
– mniej lub bardziej radykalnie. Po pierwsze,
może wybrać z usług którego banku czy innej
instytucji pośredniczącej w płatnościach zechce
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korzystać, oceniając poziom ich zabezpieczeń na
podstawie użytych mechanizmów ochrony.
Rozważyć też należy różne scenariusze
dokonywania elektronicznych płatności.
W przypadku podstawowych - przenoszeni
jesteśmy na stronę logowania do naszego banku,
celem ręcznego dokonania przelewu lub jego
akceptacji. Tu bezpieczeństwo określają sposoby
ochrony powzięte przez projektantów
elektronicznego interfejsu e-banku. Jako
użytkownicy powinniśmy zwrócić uwagę na
użyty mechanizm autoryzowania operacji. Jeśli
jest to po prostu hasło, to potencjalny napastnik
przechwytujący dane wpisywane na klawiaturze
może potem uzyskać dostęp do naszych
pieniędzy. Banki stosują więc zabezpieczenia
niezależne od systemu komputerowego. W ten
sposób to użytkownik autoryzuje operację, a nie
wyręcza go w tym jego przeglądarka czy system
operacyjny, które mogą być zainfekowane przez
intruza.
Przykładem takiej ochrony są kody jednorazowe
przepisywane z kartki, kody jednorazowe
wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS,
kody jednorazowe generowane w zależności od
czasu (tokeny czasowe) i certyfikaty klienckie,
przechowywane na kartach kryptograficznych
lub urządzeniach USB. Zdarzają się też specjalne
kalkulatory autoryzacyjne, w postaci osobnych
urządzeń z klawiaturą lub aplikacji dla
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smartfonów – chcąc autoryzować transakcję
należy wprowadzić podany przez bank kod
i wysłać rezultat obliczeń.

Warto zauważyć, że i tutaj mamy do czynienia
z różnym poziomem zabezpieczeń. Na przykład
na nic zda się kod jednorazowy, gdy intruz będzie

Często mimo zabezpieczeń, w jakie wyposażony jest
system operacyjny czy przeglądarka, użytkownicy
ignorują okna ostrzeżeń i automatycznie zgadzają się
na wykonanie niebezpiecznych operacji. Z czego to
wynika?

Joanna Falkowska
psychoterapeuta, psycholog
serwisu 7freuds.com

Joanna Falkowska: Ze zwykłego zniecierpliwienia, ale
przede wszystkim z tego, co w psychologii określa się jako
proces habituacji. Polega to na tym, że skoro wcześniejsze
ignorowanie okna ostrzeżeń nie niosło za sobą żadnych
istotnych informacji czy zmian, to użytkownik nie chce
tracić czasu nawet na czytanie treści i automatycznie klika
przyciski zgadzam się, ignoruj, itp.
Czy producenci oprogramowania mogliby temu jakoś
zaradzić?
Przeciętny użytkownik nie wie, co tak naprawdę oznaczają
owe ostrzeżenia, dodatkowo komunikat w oknie skupia się
na technicznym wyjaśnieniu wystąpienia błędu, co dla
użytkownika nic nie oznacza. On chce, żeby system działał
poprawnie, więc gdyby komunikat zawierał treść w stylu
jeżeli… to…, czyli zwróciłby się w stronę pokazania
konsekwencji i byłby napisany w zrozumiałym języku,
z pewnością wielu użytkowników zastanowiłoby się nad
wybraniem właściwej opcji.
Rozmawiał Paweł Wilk
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w pełni pośredniczył w transmisji i przedstawi
nam fałszywą wersję strony płatności, a wersję
właściwą będzie obsługiwał sam. Posługując się
kodem zależnym od czasu lub hasłem
jednorazowym przepisanym z kartki, możemy
potwierdzić transakcję, ale nie być świadomi, że
pośrednik zmienił numer docelowego rachunku
i kwotę. Dlatego najlepszą ochroną są działające
poza komputerem mechanizmy typu
wezwanie-odpowiedź. Użytkownik proszony jest
o wprowadzenie kodu, ale kod ten albo zależy od
rachunku i kwoty, albo informacja o tych danych
jest przesyłana innym, bezpiecznym kanałem (np.
w wiadomości SMS). Niezwykle ważne jest, aby
czytać wiadomości od banku i sprawdzać czy
zgadzają się wprowadzone przez nas dane.
Inna kwestia to bezpieczeństwo samej witryny
WWW serwisu transakcyjnego. Bank może mieć
dobrze zabezpieczone wewnętrzne systemy
transakcyjne, lecz niedopatrzenie w kodzie strony
– np. w postaci ramek czy miejsc z zewnętrznymi
reklamami – jest w stanie zniweczyć wysiłek
włożony w ochronę na głębszym poziomie.
W wielu bankach i innych instytucjach
znaleziono na przestrzeni ostatnich kilku lat
znaczniki IFRAME w kodzie stron. Same z siebie
nie są niebezpieczne, a służą do umieszczania
treści jednej witryny w innej. Gdy jednak pojawi
się błąd w którejś z przeglądarek, to możliwe stają
się ataki, polegające na wstrzykiwaniu
szkodliwych skryptów i otwieraniu fałszywej
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witryny banku wewnątrz rzeczywistej strony
serwisu transakcyjnego.
Paweł Krawczyk, krakowski specjalista zajmujący
się bezpieczeństwem instytucji finansowych,
zauważył kiedyś, że idealnym wyjściem byłoby
zawiązanie konsorcjum firm, którym zależy na
bezpieczeństwie transakcji i stworzenie własnej
przeglądarki, która miałaby wyłączone większość
niebezpiecznych funkcji (w tym obsługę wtyczek
czy języków skryptowych). Dzięki temu można
by raz na zawsze pożegnać się z większością
ataków wymierzonych w system klienta.

Kolejna kwestia to karty kredytowe. Zabezpiecza
się je co prawda dodatkowymi numerami CCV
czy CVV2, ale gdy klawiatura jest na podsłuchu,
to nie zda się na wiele. Nie polecamy używania
kart kredytowych do wykonywania
bezpośrednich płatności w sieci, chyba, że są to
nowoczesne wynalazki zawierające w sobie
wyświetlacz LCD, na którym prezentowane są
kody jednorazowe. Jeśli już jednak zostaliśmy
oszukani lub okradzeni ze środków znajdujących
się na rachunku związanym z kartą, musimy
niezwłocznie zgłosić ten fakt bankowi. Poza tym
warto zainteresować się ubezpieczeniem kart.

Zdarzają się też systemy elektronicznej wymiany
finansowej, które nie zależą od banków.
Przykładem może być tu PayPal. Użytkownik ma
tam możliwość zarejestrowania karty kredytowej
lub samodzielnego przekazywania płatności na
swój dodatkowy rachunek. Rozsądnym wydaje
się wybranie tej drugiej opcji, ponieważ wtedy
będziemy mieli kontrolę nad ryzykiem
ewentualnej kradzieży. Na konto utworzone
w takiej instytucji finansowej możemy przelać
dokładnie tyle środków, ile zamierzamy
w najbliższym czasie przeznaczyć na wydatki.
Analogiczną ochronę dają też niektóre banki,
w których można założyć tzw. subkonta
internetowe – specjalne rachunki, które
wymagają doładowań, a czasem dodatkowego
potwierdzania operacji.
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Piotr Konieczny

chief information security officer
Niebezpiecznik.pl

Na co uważać korzystając z internetowych systemów transakcyjnych
banków?

pomocy serwisów typu PayPal. Wyjątkiem są z reguły linie lotnicze, które
same przetwarzają transakcje kartowe.

Piotr Konieczny: Wystarczy zdrowy rozsądek, czyli upewnienie się, że
strona logowania do banku rzeczywiście jest oryginalną stroną naszego
banku (poprawność domeny, poprawność certyfikatu SSL) oraz
weryfikacja danych przelewu (numer rachunku docelowego, kwota). Wiele
polskich banków wykorzystuje już dodatkowe metody potwierdzenia
transakcji (np. za pomocą SMS-a lub tokenu). W takim przypadku, nawet
jeśli zostaniemy zmanipulowani i ktoś przechwyci nasz login oraz hasło, to
i tak nie będzie w stanie wykonać żadnej operacji na naszym koncie, pod
warunkiem, że nie ma dostępu do naszego telefonu.

Jeśli już musimy płacić kartą w internecie, niech będzie to karta kredytowa
a nie debetowa. Produkty kredytowe zapewniają większą ochronę
konsumenta (kwestie reklamacji transakcji). Można również rozważyć
skorzystanie z karty wirtualnej typu pre-paid do płatności internetowych
– większość banków ma ją w swojej ofercie. Taką kartę napełniamy
środkami tylko na czas transakcji w sieci.

Czy bezpieczniej jest płacić za zakupy online kartą, używając
pośrednika (np. PayPal), czy może systemów przekierowujących na
stronę naszego banku w celu dokonania szybkiego przelewu?

Większość nieautoryzowanych transakcji jest spowodowana infekcją
komputera użytkownika.

Który komponent biorący udział w transakcji jest statystycznie
obarczony największym ryzykiem ataku?

Twoja rada dla korzystających z płatności przez sieć?
Pokuszę się o stwierdzenie, że w polskim internecie da się z powodzeniem
robić zakupy bez konta typu elektroniczny portfel (np. PayPal), ale z drugiej
strony korzystanie z elektronicznych portfeli ma swoje plusy. Z reguły są
nimi mniejsze opłaty za płatności międzynarodowe i możliwość
doładowywania portfela na różne sposoby oraz brak opłat za prowadzenie
rachunku. Korzystając np. z PayPala, numer karty kredytowej podajemy
tylko PayPalowi, a nie każdemu serwisowi internetowemu na którym
robimy zakupy – a im mniejsza jest liczba miejsc, w których
przechowywane są nasze dane, tym mniejsze ryzyko ich wycieku.
Co powinno nas zaniepokoić, gdy płacimy za zakupy w sklepach
online?
W Polsce będzie to zdecydowanie pytanie o numer karty kredytowej. Z racji
wszechobecnych w naszym kraju pośredników w płatnościach
internetowych, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – praktycznie
zawsze można zapłacić szybkim przelewem ze strony banku lub przy

Należy pamiętać, że banki nie proszą klientów o instalację dodatkowego
oprogramowania (ani na komputerze ani na telefonie komórkowym) – jeśli
zobaczymy taką prośbę w trakcie zakupów, należy natychmiast je przerwać
i skontaktować się z bankiem. Rzadziej zdarzają się wycieki numerów ze
sklepów internetowych – tutaj zabezpieczeniem jest korzystanie
z pośredników lub skorzystanie z karty wirtualnej karty typu pre-paid do
płatności internetowych.
W skrócie: chrońmy nasze komputery, regularnie aktualizując system
operacyjny i wykorzystywane oprogramowanie. Nowe programy pobierajmy
bezpośrednio ze strony producenta, a nie z przypadkowych serwisów. Warto
posiadać program antywirusowy, ale należy zdać sobie sprawę z tego, że
twórcy złośliwego oprogramowania już dawno nauczyli się jak obchodzić
antywirusy – jeśli trafimy na nowy wariant ataku, program antywirusowy
będzie bezużyteczny.
Rozmawiał Paweł Wilk
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DLA WYGODY
I BEZPIECZEŃSTWA
Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

Płacenie za rozmaite transakcje dokonywane w sieci jest dziś już tak naturalne, że statystyczny
Kowalski nie zastanawia się nad tym, w jaki sposób się odbywa. W przypadku zarówno osób
prywatnych, które sprzedają coś za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, jak i firm prowadzących
e-handel lub pobierających przez internet opłaty za swoje usługi, nieodzownym narzędziem stały się
systemy płatności online. Ich operatorzy mają coś dla każdego - dla jednych gotowe moduły do instalacji
w e-sklepie, dla innych rozwiązania projektowane specjalnie na potrzeby danego biznesu.
To jaki wariant wybrać, zależy w dużej mierze od
specyfiki sprzedawanych towarów oraz od tego,
jak zbudowany jest e-sklep. Jeśli sklepowa strona
bazuje na gotowej platformie, wówczas wdrożenie
systemu płatności przeważnie jest bardzo proste,
bo także sprowadza się do implementacji
gotowego narzędzia. W większości przypadków
nie wymaga to specjalistycznej wiedzy i można to
zrobić samodzielnie, korzystając ze wskazówek
w instrukcjach podawanych przez operatorów
systemów, którzy w razie trudności oferują także
pomoc.
Więcej zachodu taka operacja wymaga, gdy
firma ma specyficzne i niestandardowe potrzeby
oraz gdy jej portal sprzedażowy zawiera autorskie
rozwiązania. Wtedy wprowadzenie systemu
płatności może wymagać pracy programisty,
który zintegruje go z oprogramowaniem,
z którego korzysta e-sklep.
W Polsce dostępna jest cała gama systemów
oferowanych i wdrażanych przez różnych
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operatorów. W prostych zastosowaniach
korzystanie z systemu płatności w sieci jest
darmowe, operatorzy wymagają jedynie
rejestracji i podpisania stosownych umów.
Przykładowo do korzystania z systemów Dotpay
lub Przelewy24.pl potrzebna jest rejestracja
w serwisie (po niej firma otrzymuje konto
tymczasowe, na które może przyjmować
płatności), a następnie przesłanie wymaganych
dokumentów (zaświadczenie NIP. Regon, KRS)
oraz zawarcie umowy. W przypadku platformy
PayU, niezbędne jest podpisanie umowy
i zaakceptowanie regulaminu operatora. Umowa
jest niezbędna także w Transferuj.pl.
- Darmowa możliwość wdrożenia systemu
Dotpay to standard w usługach płatności, a nasz
dział techniczny bezpłatnie udziela wszelkich
wskazówek i porad związanych z integracją
- mówi Andrzej Poniński, prezes Dotpay.

Szybko i prosto
Sprzedawcy o specyficznych potrzebach, którzy

muszą zintegrować system płatności samodzielnie,
mogą ponieść koszty związane z pracą
programisty przy integracji. W takich sytuacjach
zawarcie umowy z wybranym operatorem systemu
płatności jest oczywiście niezbędne.
- Bloger dysponujący choćby minimalną wiedzą
techniczną może użyć gotowego przycisku
płatności, żeby otrzymywać darowizny od swoich
czytelników. Natomiast wymagający deweloper
może skorzystać z otwartej infrastruktury systemu
do budowy zaawansowanego modelu płatności,
opartego np. na subskrypcjach czy opłatach
rozdzielanych równocześnie pomiędzy kilku
odbiorców - wylicza Mikołaj Zakrzewski, business
development manager, Central and Eastern
Europe PayPal.
Dodaje, że systemy płatności zarabiają przede
wszystkim na prowizji pobieranej od transakcji,
która waha się od kilku (przelewy bankowe i karty
kredytowe) do kilkudziesięciu procent (SMS
Premium).
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Oferta pracy
Kluczowy partner biznesowy
Miejsce pracy: Polska

KPB/09/11/P

Wymagania:
min. 2 lata doświadczenia
w branży on-line

(na stanowisku wydawcy lub właściciela serwisu)

znajomość tematu monetyzacji
kontentu elektronicznego

(treści Premium, MP3, VOD, e-wydania, e-booki, gry)

ambicje i chęć posiadania
efektywnego kanału sprzedaży

Kandydatom oferujemy:
zarabianie na transakcjach poniżej 1zł
swobodę ustalania
cen sprzedawanego kontentu
brak stałych opłat za transakcje,
tylko procentową prowizję
bezpłatną i prostą integrację

REKLAMA

YetiPay Sp. z o.o.

Jeśli w e-sklepie w grę wchodzi płacenie kartami,
wówczas część operatorów, jak np. DialCom24,
do którego należą Przelewy24.pl wymaga do
uruchomienia tego kanału płatności przesłania
podpisanego oświadczenia o akceptacji
warunków obsługi kart płatniczych.
- Na tym etapie sklep może już przyjmować
wpłaty od klientów. Cały proces formalizacji
współpracy można przeprowadzić w zaledwie
jeden dzień roboczy. Dopełnieniem procesu
rejestracji jest przesłanie dokumentów
rejestracyjnych firmy, należy tego dokonać przed
pierwszą wypłatą środków na konto sprzedawcy.
Zarówno dokumenty rejestrowanej firmy, jak
i strona, na której będzie prowadzona sprzedaż są
weryfikowane przez nasz departament
bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed
nieuczciwymi kontrahentami - podkreśla Michał
Bzowy, wiceprezes DialCom24.
Taka procedura daje zarówno operatorowi, jak
i przede wszystkim klientom pewność, że sklep
jest wiarygodny i można tam bezpiecznie
dokonywać zakupu.
Jeszcze innym sposobem jest wersja praktycznie
bez integracji technicznej: płacący może
skorzystać ze strony internetowej operatora. To
wygodne rozwiązanie dla tych, którzy sprzedają
i kupują okazjonalnie. Przeważnie trzeba się
wówczas zarejestrować i podać niezbędne dane

(mi.n. kwotę, sposób płatności) po czym
uregulować należność. Tego rodzaju opcja
pozwala też na wygenerowanie linku do
konkretnej płatności dla kupującego.
Przelewy24.pl oferują jeszcze inną opcję,
przeznaczoną dla serwisów nie będących
standardowymi rozwiązaniami e-commerce
(oferują pojedyncze produkty lub nie chcą na
swoich stronach integrować pełnego systemu
obsługi zamówień).
- Dla nich przygotowaliśmy implementację
uproszczoną - ogranicza się ona do
wygenerowania z poziomu panelu Przelewy24
linku, który udostępnia się klientowi (na stronie,
bądź mailem). Po kliknięciu na link kupujący
przenoszony jest do formularza zamówienia
obsługiwanego po stronie Przelewy24, gdzie
uzupełnia swoje dane i dokonuje płatności.
Sprzedawca potwierdzenie wpłaty i dane
zamówienia otrzymuje mailem - wyjaśnia Michał
Bzowy.
Natomiast wdrożenie systemu mikropłatności, nie
różni się od klasycznego wdrożenia płatności.
- Jedynym kosztem z jakim należy się liczyć jest
czas pracy programisty, który może wynieść od
trzech godzin do tygodnia, przy bardziej
skomplikowanych modelach sprzedaży
- uzupełnia Piotr Żychliński, prezes spółki
YetiPay.

Wyślij aplikację i dowiedz się więcej:

biznes@yetipay.pl
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Obustronne korzyści
Wdrożenie systemu płatności może się odbywać na dwa sposoby.
Pierwszy, dla sklepów, które mają rozwiniętą platformę
sprzedażową, polega na wygenerowaniu kluczy płatnościowych,
które umieszcza się w odpowiednim miejscu w kodzie źródłowym
sklepu. Oczywiście podstawą jest dokonanie bezpłatnej rejestracji
i konfiguracja tak zwanych punktów płatności, które będą
odpowiadały za przyjmowanie należności w sklepie
internetowym i ich właściwe rozliczanie.

Korzystanie z systemu płatności daje wiele korzyści
i udogodnień, zarówno dla kontrahentów
prowadzących sklep, jak i dla ich klientów. Przy
sprzedaży na dużą skalę system taki staje się
narzędziem wręcz nieodzownym, bo gwarantuje
automatyzację pewnych procesów.
- Ponadto system płatności online pomaga
sprzedawcom w zdobywaniu zaufania kupujących,
którzy zdają sobie sprawę, że sklep akceptujący
płatności PayPal musiał przejść w tym celu
odpowiednią procedurę weryfikacji - twierdzi Mikołaj
Zakrzewski.

Maciej Szmigiel

e-commerce payments manager
PayU

Płatności online są użytecznym narzędziem przede
wszystkim dla serwisów e-commerce, które dążą do
zapewnienia swoim klientom najwyższej jakości usług.
- Jesteśmy w takim momencie rozwoju handlu
w sieci, że sprzedawcy muszą dbać o jak największy
komfort kupowania, a płatności internetowe bez
wątpienia mają na to duży wpływ. Dla wielu
przedsiębiorców bardzo ważną kwestią jest także
bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.
Platforma PayU prowadzi działalność w oparciu
o licencję agenta rozliczeniowego udzielaną przez
Narodowy Bank Polski, w związku z czym działa
zgodnie z przepisami ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych - zaznacza
Maciej Szmigiel.
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Sposób łatwiejszy, polecany przede wszystkim sklepom
niemającym dużego asortymentu, to generowanie w narzędziu
menadżerskim Platnosci.pl koszyków, czyli zdefiniowanych pod
przyciskiem zapłać lub dodaj do koszyka produktów,
oferowanych przez platformę sklepową. W kilku krokach można
wygenerować dowolną liczbę przycisków nadając im wszystkie
niezbędne wartości, takie jak opis produktu, cena albo koszty
dostawy. Gotowy przycisk w postaci kodu html wkleja się na
swoją stronę internetową.

Główną zaletą systemu płatności online jest generowanie
dodatkowych obrotów dla sprzedawcy. Niekorzystanie z takiego
systemu oznacza pozbawienie się tych potencjalnych obrotów. Na
podobnej zasadzie rezygnację z akceptowania płatności kartą
kredytową można porównać do wywieszenia na drzwiach sklepu
hasła „Tych klientów nie obsługujemy”. Dodatkowe obroty biorą
się też stąd, że więcej zamówień dochodzi do realizacji, gdy
kupujący płaci przelewem elektronicznym, co kosztuje go mniej
czasu niż ręczne wypełnianie formularza przelewu.

Mikołaj Zakrzewski

business development manager
Central and Eastern Europe PayPal
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Zawieranie umów przez sklepy lub serwisy online
z agentem rozliczeniowym daje gwarancję
bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji
oraz jasnych procedur rozliczeniowych zarówno
konsumentowi, jak i sprzedawcy.
Do zadań systemu płatności należy identyfikacja
płatności od kupującego niezależnie od metody
płatności jaką wybrał. Jest to korzystne dla obu
stron uczestniczących transakcji. Kupujący może
w szybki i wygodny sposób zapłacić przy
pomocy banku, w którym ma rachunek.
- Dodatkowo po dokonaniu płatności w ciągu
kilku minut otrzymuje na adres email
potwierdzenie wpłaty, które jednocześnie trafia do
sprzedawcy. Tym samym sprzedawca nie musi
ręcznie sprawdzać swojego rachunku bankowego
i w kilka minut po dokonaniu wpłaty przez klienta
może już realizować zamówienie - mówi Paweł
Działak, kierownik ds. współpracy w spółce
Brachia, do której należy serwis Transferuj.pl.
Przedsiębiorca otrzymując potwierdzenie
o płatności z serwera operatora systemu płatności
może być pewny, że zostanie ona przekazana na
jego rachunek bankowy. Nie musi tym samym
realizować zamówienia na podstawie
potwierdzenia przelewu od klienta, który można
przerobić. - W ten sposób przedsiębiorca jest
chroniony przed nieuczciwymi klientami
-zaznacza Paweł Działak.
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Michał Bzowy

wiceprezes zarządu
DialCom24 (Przelewy24.pl)

Piotr Żychliński

Każdy sklep, któremu zależy na obsłudze klienta na najwyższym
poziomie powinien mieć zainstalowany moduł obsługi płatności.
Przemawia za tym kilka faktów. Średnio 30 procent klientów
rezygnuje z zakupu w momencie, gdy mają już produkt
w koszyku. Połowa z nich odstępuje od zakupu z powodu braku
ulubionej metody płatności, co pokazuje jak ważne jest
posiadanie jak największego wyboru na swojej stronie.
W przypadku Przelewy24 to w tej chwili jest to już ponad
40 różnych metod: karty, przelewy online, SMS Premium, PayPal,
płatności mobilne i inne.
Kolejny czynnik to czas. Dzięki wprowadzeniu płatności online
sklep natychmiast otrzymuje potwierdzenie wpłaty i od razu może
przystąpić do realizacji zamówienia. Cały proces obsługi
płatności i przekazania potwierdzenia do sklepu następuje
automatycznie.

Opłacanie dostępu do produktów i usług elektronicznych
SMS-em oznacza gigantyczne koszty transakcji. Z kolei
opłacanie ich przelewem to dla użytkownika kilka minut
poświęcone na transakcję o wartości np. złotówki, a faktyczne
koszty transakcji wyniosą kilkadziesiąt procent. Sprzedaż VoD,
MP3, ogłoszeń, ebooków albo prasy nie może zaistnieć bez
efektywnego i opłacalnego systemu płatności, czyli
mikropłatności. W przypadku systemów takich jak YetiPay można
liczyć na opłacalną sprzedaż towarów w cenie nawet kilku groszy,
a transakcja zajmuje użytkownikowi kilka sekund.

prezes zarządu
YetiPay Sp. z o.o.
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Systemy chronią też przed nadużyciami
dokonywanymi przy użyciu kart.
- W przypadku obsługi kart płatniczych, gdzie
ryzyko korzystania z kradzionej karty wciąż
istnieje, dzięki zastosowaniu zaawansowanych
mechanizmów bezpieczeństwa udało się nam
praktycznie w 100 procentach wyeliminować
transakcje fraudowe - Michał Bzowy zachwala
zalety systemu Przelewy24.pl.
Lista zalet systemów płatności online nie kończy
się jednak na tym. Kolejny ich atut to
oszczędności, które mogą wygenerować. Firma
samodzielnie implementując wszystkie dostępne
formy płatności poniesie wysokie koszty
związane z integracją, a niejednokrotnie również
utrzymaniem.
- W przypadku integracji z Przelewy24 po
jednokrotnym dopełnieniu formalności
sprzedawcy otrzymują dostęp do wszystkich
obecnych na naszej platformie form płatności
i jednocześnie mają zagwarantowane ciągłe
wzbogacanie oferty bez ponoszenia żadnych
kosztów - przekonuje Michał Bzowy.

Paweł Działak

kierownik ds. współpracy
Brachia (Transferuj.pl)

Jeżeli korzystamy z oprogramowania sklepowego, do którego
nasz system udostępnia gotowy moduł integracji, to włączenie
systemu płatności internetowych nie zajmie dłużej niż kilka
minut. W tym przypadku sprzedawca nie ponosi dodatkowych
kosztów. Cały proces wdrożenia systemu płatności może zostać
przeprowadzony w mniej niż godzinę, wliczając w to niezbędne
formalności, takie jak rejestrację i podpisanie umowy.
W sytuacji kiedy integrujemy system z oprogramowaniem
autorskim, jego właściciel musi wykonanie integracji zlecić
informatykowi. Integracji dokonuje się według dokumentacji
technicznej i z naszych doświadczeń wynika, że w typowym
sklepie internetowym zajmuje to kilka godzin.

Korzystanie z systemu płatności online chroni przed stratami
spowodowanymi nadawaniem paczek przez kuriera z opcją
płatności przy odbiorze. W przypadku gdy klient zamówi taką
przesyłkę, kontrahent jest narażony na ryzyko, że przesyłka nie
zostanie odebrana. Przy wcześniejszej płatności za
pośrednictwem zaufanego partnera, ryzyko to nie występuje.
Innymi zaletami są choćby integracja wszystkich kanałów
płatności w jednym miejscu, raporty, które pozwalają na
automatyczne zarządzanie procesem sprzedaży itd.

Andrzej Poniński
prezes zarządu
Dotpay SA

Jeszcze innym użytecznym rozwiązaniem
dostępnym w systemach płatności jest opcja
szybkich transferów.
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- Klient wpłaca pieniądze za towar na konto
kontrahenta w serwisie, a potwierdzenie
generowane jest natychmiast, co umożliwia
sprzedawcy od razu wysyłkę towaru. Wszystkie
dane przelewu są w banku wypełnione,
a kupujący musi jedynie zaakceptować płatność
-wyjaśnia Andrzej Poniński z Dotpay.
Co ciekawe, kierowana przez niego firma
umożliwia też płatność gotówką w sklepach sieci
Żabka, Orlen, Społem i wielu innych. Pozwala to
na opłacenie zamówienia osobie, która nie ma
konta bankowego lub nie chce z niego w tym
celu korzystać.

Nowe rynki
Systemy internetowych płatności znajdują też
zastosowanie poza tradycyjnym handlem w sieci.
Zaczyna korzystać z nich na szerszą skalę branża
medialna i internetowa. Pierwsze były ogłoszenia
motoryzacyjne i nieruchomościowe, a teraz
standardem jest sprzedaż plików mp3, VOD,
e-booków oraz prasy elektronicznej.

Raport interaktywnie.com - finanse w internecie

- Do niedawna rynek wydawców internetowych
mógł czerpać zyski z subskrypcji i reklam.
Regularne opłaty za korzystanie z serwisu nigdy
nie były popularne, a wpływy z reklam zaczęły
spadać. Wydawcy szukając alternatywnych
przychodów coraz częściej wyceniają swój
kontent oraz usługi elektroniczne i obciążają nimi
użytkowników - mówi Piotr Żychliński, prezes
YetiPay.
Tworzą się też zupełnie nowe rynki, na których
sprzedaje się wirtualne dobra w grach albo
odpłatne elementy społecznościowe typu
e-kartka z życzeniami.
-Tylko w 2010 roku globalny rynek takich
produktów wyceniono na około 8 miliardów euro
(raport Source Data). Podczas gdy offline’owi
wydawcy notują regularne spadki dochodów,
odpowiednicy online mogą się pochwalić
dwucyfrowymi wzrostami! - podsumowuje Piotr
Żychliński.
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LAJTOWY BANK
W TELEFONIE
Beata Ratuszniak
redaktor Interaktywnie.com

Mobilną bankowość w Polsce oferuje, jak na razie, co trzeci bank.
Są to zarówno dedykowane aplikacje, jak i "lekkie" wersje
standardowych stron, umożliwiające wykonywanie typowych
czynności: przelewów, czy zleceń.
Dostęp do mobilnego banku oferują między
innymi Citi Handlowy, Alior Bank, ING, w czerwcu
wersje stron "light" uruchomiły mBank oraz PKO
BP. W lipcu mobilną wersję wdrożył Nordea Bank.
Rynek jest, klientów również przybywa. W Polsce
rośnie liczba użytkowników smartfonów. I choć
wciąż ich liczba nie jest imponująca, to według
szacunków, około 4-5 milionów Polaków ma
telefon, który pozwala swobodnie surfować po
sieci. W tym także obsługiwać swoje konto
bankowe.

O mbankingu nie mamy
pojęcia
Ponad połowa Polaków o bankowości mobilnej
nigdy nie słyszała. Jednocześnie co czwarty
badany słyszał o takim rozwiązaniu, jednak mimo
to uważa, że nie posiada odpowiedniej wiedzy na
ten temat. Blisko 3 procent badanych nie ma
zdania w tym temacie. To oznacza, że ponad
80 procent badanych nie ma pojęcia
o korzystaniu z banku za pomocą telefonu
komórkowego. Jedynie 17,7 procent badanych
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wie i korzysta z banku przez komórkę - wynika
z badań HomoHomini.
Spośród osób, które potwierdziły, że wiedzą
czym jest bankowość w komórce, ponad cztery
piąte pytanych nigdy z niej nie skorzystało.
Doświadczenie w korzystaniu z banku za
pośrednictwem urządzenia mobilnego
zadeklarowała nieco mniej niż jedna piąta
klientów.
- Oferowane obecnie usługi docierają zaledwie
do garstki klientów, którzy najczęściej są
pasjonatami nowoczesnych technologii - pisze
w artykule na Money.pl Michał Sadrak z
OpenFinance.
60 procent badanych klientów wie czy bank,
z którego korzystają, oferuje bankowość mobilną.
Wciąż jednak co trzeci badany nie potrafi
odpowiedzieć na to pytanie - ani twierdząco, ani
przecząco. Nie korzystający z bankowości
w komórce klienci banków wskazali powody
tego stanu rzeczy. Dostęp do banku za

pośrednictwem innych, niż na przykład telefon
komórkowy, kanałów wciąż jest dla nich
wystarczający – odpowiedziało tak 53 procent
pytanych.
Z kolei 19 procent klientów wyraziło wątpliwości
dotyczące bezpieczeństwa tego typu usług,
a 15 procent uznało, że o bankowości mobilnej
wie zbyt mało lub zasygnalizowało, że jest ona dla
nich skomplikowana.
Czy respondenci słyszeli o bankowości
mobilnej i wiedzą czym jest?
w procentach
Nie słyszałem o bankowości mobilnej
54,3

Tak, słyszałem, ale nie wiem o tym zbyt dużo
25,4

Tak, wiem co to jest
17,7

NIe wiem, trudno powiedzieć
2,6
Źródło: HomoHomini dla mBank
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Jakie operacje wykonywali respondenci za pośrednictwem bankowości mobilnej?
w procentach

Źródło: HomoHomini dla mBank

85,3
69,8

Po przeciwnej stronie znajdują się klienci polskich
banków, którzy z banku w komórce nie korzystają.
Co ważne, w tej grupie prawie 40 procent osób
z bankowości elektronicznej nie korzysta w ogóle.
Odsetek odpowiedzi negatywnych wzrasta wraz
z wiekiem respondentów. Wśród Polaków-klientów
banków powyżej 55 lat, z banków drogą
elektroniczną nie korzysta 60 procent respondentów.

26 procent klientów banków wątpi czy dostęp do
konta przez telefon jest całkowicie bezpieczny. Co
dziesiąty uznał, że bankowość w komórce jest
usługą bez wad. Z kolei 44 procent badanych nie
potrafi wskazać konkretnych minusów.
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20,7

Podobne badanie przeprowadził w kwietniu
2011 instytut MANDS na zlecenie Money.pl
i Interaktywnie.com. Z analizy wynika, że
bankowość telefoniczna w Polsce jest domeną
kilku największych banków. Co piąty Polak, jeśli
obsługuje konto mobilnie, posiada je albo
w Pekao SA, albo w BZ WBK. Oba banki
zanotowały po 22 procent wskazań. Na trzecim

0,6

0,3

0,3

0,2

Zakup
ubezpieczenia

Założenie / zerwanie
lokaty

Reklamacja
transakcji kartą

Dokonywanie
opłat

5,3

Obsługa jednostek
funduszy inwestycyjnych

Obsługa rachunku
maklerskiego

Doładowanie
telefonu

Wykonywanie
przelewu

5,3

Sprawdzanie
rachunku

Siedmiu na dziesięciu pytanych (71,7 procent)
w ogóle nie korzysta z internetu za pomocą komórki.
Badani twierdzą, że nie odczuwają takiej potrzeby.
15,2 procent stwierdziło z kolei, że korzystanie
z internetu przez komórkę jest drogie, a prawie co
dziesiąty klient dodawał, że jest to także
niewygodne. Na brak odpowiedniego telefonu,
umożliwiającego łączenie się z siecią, wskazywało
12,6 procent pytanych. Prawie 70 procent badanych
po stronie plusów podawało z kolei mobilność tego
rozwiązania i jego dostępność.

32,2

Sprawdzanie
historii operacji

Z bankowości mobilnej korzystają głównie ludzie
młodzi, do 35. roku życia. 93 procent to osoby do 45.
roku życia. Zamieszkują oni przede wszystkim duże
miasta powyżej 250 tysięcy mieszańców (to 63
procent badanych).

miejscu uplasował się bank PKO BP. 12,5 procent
osób ma konto w mBanku, natomiast 7,5 procent
- w ING.

Przelew? Nie zawsze
Część banków, poza uruchomieniem "lajtowej"
wersji serwisu, udostępnia również aplikację
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Aplikacje, jak i wersje "light" serwisów,
najczęściej oferują możliwość podglądu stanu
konta, teoretycznie również wykonywania
przelewów. Teoretycznie - bowiem część banków
nie udostępnia klientom możliwości aktywnego
zarządzania rachunkiem. Wynika to na przykład
z konieczności potwierdzenia transakcji SMS-em,
przez co zdarza się, że na niektórych
urządzeniach pojawia się problem - wyjście
z aplikacji, by odczytać SMS i przepisać hasło,
powoduje przerwanie sesji.
Niektóre aplikacje banków nie pozwalają
użytkownikom na zmianę na przykład limitów
wypłat kartą. Jednak niedogodności te,
teoretycznie, mogą być rekompensowane przez
inne opcje - na przykład możliwość doładowania
telefonu działającego w systemie pre-paid.
Użytkownik może również podejrzeć stan
swojego kredytu, depozytu czy inwestycji.

sklep.unizeto.pl
REKLAMA

mobilną dla smartfonów - najczęściej dla
iPhonów oraz dla urządzeń z Androidem. W ten
sposób działa między innymi Alior Bank,
Millennium i Citi Handlowy - klient ma do wyboru
dwie wersje mobilnego dostępu do serwisu
transakcyjnego. Z kolei Raiffeisen Bank oferuje
aplikację użytkownikom wielu smartfonów.

BEZPIECZNA
POCZTA E-MAIL

Profesjonalizm w Biznesie
Wiarygodność nadawcy
Pewność informacji
Szyfrowanie poczty

KOD RABATOWY*

BEZVAT

9
9
9

23%

Zadbaj o bezpieczeństwo danych!
Kup Certyfikat BEZVAT*
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* kod rabatowy ważny do 30-09-2011r. może być wykorzystany dowolną
ilość razy w sklep.unizeto.pl i nie łączy się z innymi promocjami
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Mobilne aplikacje, czy też "lekkie" strony,
pozwalają użytkownikom łatwo i szybko znaleźć
najbliższy bankomat (opcje takie posiadają
między innymi mBank, Inteligo, Raiffeisen Bank,
BZ WBK). Wyszukiwarka bankomatów w części
aplikacji opiera się na module GPS, przez co
zamiast przedzierać się przez listy adresów,
możemy zobaczyć tylko te bankomaty, które są
w pobliżu.
Z innych ciekawych funkcji: klienci na przykład
mBanku czy Pekao mogą skontaktować się
z bankiem (zlecić kontakt konsultanta banku),
z kolei na przykład BZ WBK umożliwia
zadzwonić do placówki bezpośrednio z aplikacji.
Ciekawą opcję zaproponował klientom Citi
Handlowy. Za pomocą stuknięcia dwóch
telefonów możliwe jest wykonanie przelewu na
niewielką kwotę. Umożliwia to aplikacja Bump To
Transfer (B2T). Przykładowo: nasz znajomy ma
konto w Citi, chcemy mu oddać pieniądze za
ostatni lunch. Wystarczy, że lekko uderzymy
telefonem w telefon i przelew, na kwotę do
50 złotych, zostanie wykonany. Aby transakcja
została zrealizowana, obie osoby muszą wpierw
zalogować się do aplikacji i złożyć odpowiednie
dyspozycje.
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Aplikacje transakcyjne w ramach bankowości mobilnej
Bank

Alior Bank

Bank Millennium

Citi Handlowy

Raiffeisen Bank

Apple iOS

Apple iOS, Android

Apple iOS, Android

wszystkie

Obsługa ekranu dotykowego

tak

tak

tak

tak

Lista rachunków i saldo

tak

tak

tak

tak

Przegląd historii rachunku

tak

tak

tak

tak

Przelewy zdefiniowane

tak

tak

tak

tak

Przelewy jednorazowe

tak

tak

nie

tak

Zmiana limitów dla transakcji kartami

nie

nie

nie

tak

Podgląd karty kredytowej i jej historii

tak

tak

tak

tak

Doładowanie telefonu

nie

tak

tak

tak

Platforma/system

Źródło: Open Finance dla Money.pl
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Lekkie wersje systemów transakcyjnych w ramach bankowości mobilnej
Bank

Alior Bank

Bank BPH

Bank
Millennium

BZ WBK

Citi
Handlowy

ING BSK

mBank

Pekao

PKO BP

Nordea

Obsługa ekranu dotykowego

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Lista rachunków i saldo

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Przegląd historii rachunku

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Przelewy zdefiniowane

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Przelewy jednorazowe

tak

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie

tak

Zmiana limitów dla transakcji kartami

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Podgląd karty kredytowej i jej historii

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Doładowanie telefonu

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

Źródło: Open Finance dla Money.pl
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SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
FINANSOWYCH ONLINE
Marta Smaga

kierownik ds. rozwoju Money.pl

Fraza ‘kredyty’ jest wpisywana do wyszukiwarki Google ponad milion razy miesięcznie.
Fraza ‘ubezpieczenia’ – dziewięćset tysięcy razy. Dla aktywnych internautów sieć jest
najważniejszym źródłem informacji o usługach finansowych. Przychodzą tu, by dowiedzieć
się więcej o ofertach, porównać je i zamówić wybrany produkt – na witrynie banku lub
u internetowego pośrednika.
Kredyty najpopularniejsze,
przyszłość to produkty
inwestycyjne
Przez internet można zamówić praktycznie
wszystkie rodzaje usług finansowych, jakie
obecnie oferują banki. Dostępne on-line są
typowe produkty bankowe, takie jak konta,
różnego rodzaju kredyty i pożyczki, karty
kredytowe, lokaty, fundusze inwestycyjne,
ubezpieczenia, fundusze emerytalne. W sieci
można także aplikować o usługi private banking
czy umówić się na spotkanie z doradcą
finansowym. Firmy mogą zamawiać leasing,
factoring, usługi windykacji czy informacji
gospodarczej.
Użytkownicy mogą zamawiać usługi finansowe
bezpośrednio na stronach internetowych banków
albo u pośredników – w serwisach agregujących
oferty różnych instytucji finansowych. W sieci
funkcjonuje mnóstwo takich serwisów. Prezentują
one produkty wielu banków, dają możliwość ich
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porównania, a przy okazji wiele innych
użytecznych narzędzi, jak wyszukiwarki czy
kalkulatory. Użytkownik wybiera w takim
serwisie najlepszą ofertę, a następnie jest
przekierowywany do formularza zamówienia,
który otwiera się już po stronie banku.
Proces zakupu usługi finansowej przez internet,
jego przebieg i czas trwania, zależą od procedur
obowiązujących w konkretnym banku. Niektóre
produkty można nabyć bez wychodzenia
z domu. Tak jest w przypadku wielu kont
osobistych, lokat, ubezpieczeń komunikacyjnych,
a także niektórych kart kredytowych czy
kredytów gotówkowych. Użytkownik wypełnia
dość rozbudowany formularz zamówienia,
a bank wysyła mu umowę do podpisu kurierem.
W przypadku usług bardziej skomplikowanych,
nie obejdzie się bez wizyty w banku. Podpisanie
umowy o kredyt hipoteczny czy samochodowy
wymaga przekazania bankowi wielu
dokumentów, a oferta kredytu jest ustalana

indywidualnie i na ogół podlega negocjacjom.
I tego już nie da się załatwić on-line.
W przypadku takich produktów przez internet
jest nawiązywany jedynie pierwszy kontakt. Po
wysłaniu wniosku przedstawiciel banku
oddzwania do użytkownika i umawia
spotkanie z doradcą, który analizuje jego
zdolność kredytową i przedstawia ofertę.
Mimo to kredyty hipoteczne należą do
najpopularniejszych produktów finansowych
sprzedawanych przez internet. Takie
informacje przekazali nam przedstawiciele
kilku największych serwisów, które
pośredniczą w sprzedaży usług finansowych
– Wirtualnej Polski, Money.pl, Bankier.pl,
Finansosfera.pl (te same pytania zadaliśmy
wszystkim dużym podmiotom prowadzącym
taką działalność, nie wszyscy jednak udzielili
odpowiedzi). Bardzo popularne są także
kredyty gotówkowe i inne produkty kredytowe,
konta bankowe i ubezpieczenia
komunikacyjne.
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REKLAMA

Internetowi pośrednicy notują rosnące
zainteresowanie produktami inwestycyjnymi
– i to nie tylko tradycyjnymi lokatami, ale na
przykład inwestycjami w złoto. Eksperci
przewidują, że do takich zaawansowanych
produktów finansowych będzie należała
przyszłość. Duży potencjał widzą także
w usługach doradztwa finansowego.
Dla zaawansowanych internautów sieć jest często
pierwszym i najważniejszym źródłem informacji.
Choć są nieustannie atakowani spotami
i ulicznymi reklamami, wiedzą, że w ofercie
najważniejsze jest to, co oznaczono gwiazdką
i objaśniono małym druczkiem. Dlatego jeśli
potrzebują wziąć kredyt mieszkaniowy, idą do
internetu po informacje o ofertach, korzystają
z narzędzi pozwalających je porównać, obliczyć
koszty. Jeśli chcą założyć konto, w sieci mogą
dokładnie zapoznać się z niuansami produktów
różnych banków i wybrać to, które najbardziej
odpowiada ich potrzebom.
Taką tezę potwierdza badanie przeprowadzone
przez Money.pl wśród użytkowników sekcji
'Produkty finansowe' (badanie ankietowe zostało
zrealizowane w czerwcu br. na próbie 2000
użytkowników). Zostali zapytani o to, skąd czerpią
informacje na temat produktów finansowych,
takich jak konta, karty, kredyty itp. (można było
wskazać kilka odpowiedzi). Aż 90 proc.
użytkowników zadeklarowało, że czerpie taką
wiedzę z internetu. Bezpośrednio z banku
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informacje pozyskuje zdecydowanie mniej
internautów: 14 proc. ze swojego banku (czyli
takiego, z którego usług już korzysta), a 6 proc.
z innych banków. Media tradycyjne są daleko za
internetem – telewizję wskazało tylko 14 proc.
ankietowanych, a prasę 9 procent. Internauci
rzadko czerpią informacje od rodziny i znajomych
– taką odpowiedź wskazało 10 proc. badanych.
I – co ciekawe – jeszcze rzadziej od
niezależnych, nie związanych z jednym bankiem
doradców finansowych – do tego przyznaje się
zaledwie 3 proc. użytkowników. Oczywiście
wyniki badania nie są reprezentatywne – było
ono realizowane w wyłącznie w internecie, a do
tego wśród użytkowników serwisu finansowego,
a więc w specyficznej grupie internautów. Są
jednak sygnałem, że do zaawansowanych,
świadomych internautów ciężko jest dotrzeć inną
drogą niż właśnie przez internet.
Zainteresowanie produktami finansowymi wśród
internautów jest bardzo duże. Najlepszą miarą ich
popularności są statystyki fraz wpisywanych do
Google. Frazy, w których występuje słowo 'kredyt'
lub 'kredyty' są wyszukiwane ponad milion razy
miesięcznie, frazy ze słowem 'ubezpieczenia'
– 900 tys. razy. O 'kredyty mieszkaniowe' jest
w miesiącu 168 tysięcy zapytań, o 'pożyczki'
– 330 tys., o lokaty – 275 tysięcy.

Raport interaktywnie.com - finanse w internecie

Myślę, że na znaczeniu będzie zyskiwać osobiste doradztwo
finansowe. Nie należy go jednak mylić z pośrednictwem. Chodzi
mianowicie o usługę planowania finansów osobistych, np. od
momentu rozpoczęcia przez niego pracy zawodowej. Kolejny
trend, który już dziś możemy zaobserwować, to rozwój usług
oddłużeniowych, restrukturyzacyjnych, a także pomoc
w uzyskiwaniu odszkodowań.

Renata Ozimska-Papiernik
kierownik działu e-Finance
Wirtualna Polska

Rafał Tomkowicz
dyrektor zarządzający
Finansosfera.pl

Kredyty będą zawsze potrzebne i to będzie stała oferta, na której
w większości oparty będzie biznes usług pośrednictwa
finansowego on-line. Uważam jednak, iż największy potencjał
tkwi w usługach oszczędnościowych, typu lokaty, fundusze.
Inwestorzy, aby realizować swoje działalności potrzebują
kapitału, w którego zbieraniu powinny właśnie pomóc im
działalności pośrednictwa finansowego skupione w sieci, dając
nieograniczone możliwości dotarcia ze swoja ofertą do
poszczególnie zainteresowanych grup społecznych. Dodatkowo
jestem pewien, iż istotną rolę w polskim internecie odegrają
serwisy social lending.
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Miesięczna liczba zapytań w Google
o produkty finansowe
Frazy

Mies. liczba zapytań

kredyty

1 246 000

kredyty gotówkowe

67 600

kredyty hipoteczne

168 100

kredyty mieszkaniowe

55 300

kredyty samochodowe

43 000

kredyty konsolidacyjne

35 200

pożyczki

330 000

pożyczki hipoteczne

11 800

karty kredytowe

55 300

konta bankowe

43 000

konta osobiste

14 300

konta oszczędnościowe

27 600

konta walutowe

16 400

konta firmowe

13 700

fsdfsdfs
lokaty

275 000

fundusze inwestycyjne

67 600

ubezpieczenia

900 000

OFE / fundusze emerytalne

247 400

Źródło: KeywordToolExternal
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W tabeli podano sumę zapytań dla frazy wpisywanej
w liczbie pojedynczej i mnogiej. Np. zapytania:
'kredyt mieszkaniowy' i 'kredyty mieszkaniowe' są
traktowane łącznie. Statystyka pokazuje liczbę
zapytań w dopasowaniu przybliżonym, co oznacza,
są do poszczególnych fraz są zaliczane również te
z jakimś rozwinięciem (np. zapytanie: ‘kredyt
mieszkaniowy w banku x’ jest zaliczany do frazy
‘kredyty mieszkaniowe’).
Produkty finansowe to w internecie jedna
z najbardziej konkurencyjnych branż. A może nawet
najbardziej konkurencyjna. Wystarczy wpisać do
Google frazę „kredyt hipoteczny” czy „konto
bankowe” by zobaczyć, ile podmiotów walczy
o uwagę użytkowników. A linki sponsorowane na te
frazy tanie nie są. Za jedno kliknięcie w link
reklamujący kredyty zapłacić można nawet kilka
złotych. Ceny zostały wywindowane przez
konkurujące ze sobą banki, które mają ogromne
budżety marketingowe. Rywalizacja jest zacięta, bo
banki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że
w internecie są potencjalnie najlepsi klienci.
Takich klientów można znaleźć przede wszystkim
w serwisach specjalizujących się w doradztwie
i pośrednictwie internetowym.

Pośrednicy finansowi on-line
Serwisy internetowe, których działalność polega na
pośrednictwie w sprzedaży produktów finansowych
można podzielić na kilka kategorii.

Pierwszą z nich są pasaże finansowe portali
ogólnotematycznych. Sekcje, w których
użytkownicy mogą zamawiać usługi finansowe,
prowadzą Onet (pasazfinansowy.onet.pl),
Wirtualna Polska (pasazfin.wp.pl), Interia
(pasazfinansowy.interia.pl) oraz Gazeta.pl
w serwisie Wyborcza.biz
(porownywarka.wyborcza.biz). Serwis Interii
sprowadza się praktycznie do prezentacji ofert,
użytkownicy nie dostają w nim narzędzi do
porównania produktów, jedynie kilka
kalkulatorów. Onet idzie krok dalej – tu
użytkownicy mogą wyszukiwać produkty
finansowe według różnych kryteriów.
Wyszukiwarki, a także wiele rankingów
i poradników udostępnia Wirtualna Polska.
W serwisie Wyborcza.biz użytkownicy mogą
korzystać z rozbudowanych narzędzi do wyboru
i porównania produktu – serwis ten jest
prowadzony w ramach partnerstwa
z porównywarką Comperia.pl.
Siła portali ogólnotematycznych polega głównie
na tym, że docierają do dużych grup odbiorców.
Renata Ozimska-Papiernik, kierownik działu
e-Finance w Wirtualnej Polsce, mówi: Kilka lat
temu mówiło się, że rynek usług finansowych
on-line zdominują porównywarki finansowe. Tak
się jednak nie stało. Aby dotrzeć do
użytkowników potrzebowały one zasięgu, a to
było możliwe tylko dzięki współpracy z dużymi
portalami. Internauci są już przyzwyczajeni, że
w jednym miejscu w portalu mogą znaleźć całe
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spectrum produktów finansowych – różnego
typu narzędzia, takie jak kalkulatory,
porównywarki, poradniki oraz porady ekspertów,
a także informacje z rynków finansowych.
Dodatkowo korzystanie z tego typu usług, za
pośrednictwem dużego, znanego portalu,
zwiększa poczucie bezpieczeństwa
użytkowników.
Druga grupa serwisów pośrednictwa
finansowego on-line to sekcje z produktami
finansowymi największych portali finansowych
– Money.pl i Bankier.pl. Ich redakcje specjalizują
się w tematyce ekonomicznej, mogą więc
dostarczyć użytkownikom najwięcej użytecznej
wiedzy i narzędzi. W sekcji Produkty finansowe
w Money.pl (direct.money.pl) jest nie tylko szeroki
wybór ofert bankowych, ale zaawansowane
porównywarki produktów finansowych,
wyszukiwarki, kalkulatory, poradniki. Podobne
treści znajdują się w portalu Bankier.pl, z tym że
tu funkcjonują odrębnie, w innej sekcji niż typowo
sprzedażowe Centrum Produktów Finansowych
(bankier.pl/cf/).
Zasięg tych portali jest na tyle duży, że
w tematyce ekonomicznej z powodzeniem
konkurują z portalami ogólnotematycznymi.
W Megapanelu, w kategorii
'biznes-finanse-prawo' Money.pl od lat zajmuje
drugą pozycję, za Onetem. Bankier.pl również
należy do czołówki. Przewaga portali
finansowych to przede wszystkim biznesowy
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kontekst, profesjonalne redakcje ekonomiczne,
w których specjaliści tworzą dla użytkowników
wartościowe treści informacyjne i poradnikowe,
a także wyselekcjonowana grupa odbiorców
zainteresowanych światem finansów. Krzysztof
Surowiec, eCommerce & sales manager
w Money.pl mówi: Mamy dojrzałych klientów,
o większej niż przeciętna wiedzy finansowej,
którzy szukają u nas różnych produktów.
Trzecia grupa podmiotów rynku finansów on-line
to samodzielne serwisy sprzedażowe, określające
się niekiedy jako porównywarki produktów
finansowych: TotalMoney.pl (wprawdzie nie
używa tego określenia, ale w istocie nią jest),
Comperia.pl, eHipoteka.com, Finansosfera.pl,
Ipolisa.pl. Wszystkie udostępniają użytkownikom
zaawansowane wyszukiwarki i narzędzia do
porównywania produktów finansowych,
a dodatkowo bazę wiedzy o tych produktach,
poradniki, rankingi. Oferowane użytkownikom
narzędzia to najmocniejsza strona porównywarek
finansowych.
W obszarze produktów finansowych ważnym
czynnikiem jest silna marka. Założenie lokaty czy
zamówienie kredytu mieszkaniowego to nie są
decyzje błahe, a dodatkowo wiążą się
z koniecznością przekazania danych bankowi.
Zaufanie do internetowego pośrednika jest więc
bardzo ważne. Portale ogólnotematyczne czy
branżowe portale finansowe, które mają już
ugruntowane marki, raczej nie mają z tym

problemu. Ale porównywaki też radzą sobie
nieźle. TotalMoney.pl, który należy do Grupy Next
Infor, ma silne zaplecze internetowego serwisu
Dziennika Gazety Prawnej i brandu Infora.
Comperia.pl nie ma wsparcia dużej grupy
medialnej, ale od lat pracuje nad budową swojej
marki i jej pozycja na rynku jest już ugruntowana.
Do tego serwisu należy eHipoteka.com – serwis
sprofilowany na sprzedaż kredytów
mieszkaniowych.
Ciekawym serwisem pośrednictwa w finansach
on-line jest Ipolisa.pl. Podobnie jak Comepria.pl,
nie jest związana z żadnym dużym graczem,
a znalazła swoje miejsce na rynku specjalizując
się w produktach ubezpieczeniowych.
W Ipolisa.pl można porównać i zamówić
produkty dziewiętnastu towarzystw
ubezpieczeniowych. Taka wąska specjalizacja
oznacza dla użytkowników szereg korzyści.
Katarzyna Siwiec, menadżer ds. ubezpieczeń
w Ipolisa.pl wskazuje najważniejszą z nich:
Z reguły trudno jest zweryfikować ceny za
ubezpieczenia samochodowe w więcej niż kilku
firmach ubezpieczeniowych. Jest to również
bardzo czasochłonne. W porównywarce Ipolisa.pl
można sprawdzić proponowane składki
kilkunastu towarzystw w ok. 10 minut.
W internecie swoje oferty zamieszczają także
tradycyjni, off-line'owi pośrednicy, jak Expander
czy Open Finance. Ich witryny internetowe służą
jednak wyłącznie nawiązaniu kontaktu

37

z klientem, który następnie przychodzi do
placówki na spotkanie z doradcą finansowym.
Serwis internetowy Open Finance (open.pl) jest
rozbudowany merytorycznie – są tu poradniki,
rankingi, kalkulatory – ale nie ma możliwości
porównania produktów. Open Finance prowadzi
sprzedaż internetową w serwisie Openonline.pl
– można tu złożyć wniosek o konto, kartę, lokatę
czy produkt inwestycyjny, ale są to wyłącznie
produkty instytucji należących do grupy
kapitałowej Getin Holding.
Ostatnia kategoria podmiotów pośrednictwa
finansowego on-line to serwisy działające
w ramach programów partnerskich. To tysiące
mniejszych i większych serwisów internetowych
o różnej tematyce, które prezentują moduły
z prezentacją produktów finansowych
największych internetowych pośredników.
W internecie działają trzy duże programy
partnerskie tego typu: Money.pl, Bankier.pl
i uruchomiony niedawno program Comperia.pl.
O nich więcej w dalszej części tego artykułu.

Dlaczego kupujemy
u pośrednika?
Serwisy pośrednictwa finansowego cieszą się
dużą popularnością. Te największe deklarują, że
wysyłają do banków nawet kilkadziesiąt tysięcy
wniosków o produkty finansowe (tak zwanych
leadów) miesięcznie. Dlaczego użytkownicy
wybierają takie serwisy, skoro mogą zamawiać
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produkty finansowe bezpośrednio na stronach
banków?
Internauci, którzy są zdecydowani na ofertę
konkretnego banku, pewnie złożą wniosek
o dany produkt bezpośrednio na jego witrynie.
Ale często użytkownicy przychodzą do sieci
szukać informacji o produktach i dopiero na ich
podstawie wybierają właściwą ofertę. To właśnie
ci poszukujący są grupą celu internetowych
pośredników. Z wspomnianych wcześniej badań,
które wśród swoich użytkowników przeprowadził
portal Money.pl wynika, że użytkownicy
odwiedzają witrynę pośrednika przede
wszystkim po to, by porównać oferty różnych
banków – tak odpowiedziało 57 proc.
ankietowanych. Informacji o ofercie konkretnego
banku szuka tu 23 proc. badanych, a wniosków
o produkty bankowe – 10 procent. Poszukiwane
są też narzędzia przydatne przy wyborze
produktu finansowego oraz wiedza ekspercka.
Użytkownicy wskazywali kolejno: kalkulatory
– 49 proc., aktualne rankingi ofert – 36 proc.,
poradniki dotyczące finansów – 29 proc.,
wypowiedzi ekspertów – 30 procent.
Największa korzyść, jaką dają internetowi
pośrednicy, to możliwość zapoznania się
z większością oferowanych na rynku
finansowym produktów w jednym miejscu.
Użytkownik, który w internecie szuka usługi dla
siebie, nie musi przeglądać dziesiątek witryn
bankowych, może zapoznać się z ich ofertami

w jednym serwisie. Największe serwisy
pośrednictwa prezentują produkty około
sześćdziesięciu różnych banków i instytucji
finansowych.

Wybór produktu finansowego, szczególnie tych
najbardziej popularnych kredytów hipotecznych,
nie jest rzeczą prostą. Użytkownik nie
posiadający dużej wiedzy o finansach może mieć
duży problem z wyborem odpowiedniej oferty.
Zanim wyśle wniosek o kontakt z doradcą banku,
w specjalistycznym serwisie internetowym może
przeczytać, na co powinien zwracać uwagę, od
czego zależy rata kredytu, jaką w danym
momencie wybrać walutę itd. Korzystając
z zaawansowanych wyszukiwarek może wybrać
banki, które mają oferty odpowiednie dla niego.
A rozmaite kalkulatory dają możliwość obliczenia
zdolności kredytowej czy pomagają wybrać
rodzaj rat.
W serwisach wyspecjalizowanych
w pośrednictwie finansowym dostępne są
zaawansowane wyszukiwarki i porównywarki
ofert banków. W przypadku produktów
standardowych sprawdzają się świetnie, bardzo
ułatwiają zorientowanie się w rynku.
Przykładowo, wybierając konto bankowe
użytkownik może porównać w jednej tabelce,
jaka opłata jest pobierana za prowadzenie
rachunku, ile kosztują przelewy czy korzystanie
z karty debetowej, którymi kartami do konta
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można płacić w internecie, jakie bankomaty są
dla danego konta bezpłatne itd. Wybierając kredyt
gotówkowy użytkownik może porównać, jaka jest
maksymalna kwota kredytu, jaki okres spłaty,
oprocentowanie kredytu, wymagany dochód itd.
Ale kredyty mieszkaniowe porównać już nie jest
tak łatwo. Użytkownicy powinni uważać na
porównywarki, które pokazują wysokość raty
kredytu hipotecznego w poszczególnych
bankach. Oczywiście wysokość raty to
najważniejsze, co interesuje klienta
zainteresowanego produktem hipotecznym.
Informacja o tym, ile będzie wynosiła w
poszczególnych bankach wydaje się być bardzo
atrakcyjną funkcjonalnością serwisu. Niestety,
podawane przez porównywarki dane często nijak
mają się do rzeczywistości i faktycznie
wprowadzają użytkownika w błąd. Oferty banków
są bardzo elastyczne, warunki przedstawiane
klientowi zależą od szeregu czynników: od
dochodów klienta, wysokości kredytu, wielkości
wkładu własnego itd. „Widełki” są bardzo duże.
Niektóre banki w ogóle nie podają w ofercie
zakresu oprocentowania, bo jest ono zawsze
ustalane indywidualnie. Najlepiej jest więc
dokonać wstępnej selekcji kilku banków i wysłać
wnioski o kontakt z doradcami bankowymi,
którzy przedstawią konkretną ofertę.
Zamawiając produkt przez internetowego
pośrednika użytkownicy nie ponoszą żadnych
dodatkowych kosztów. Oferta kredytu, jaką
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Krzysztof Surowiec
commerce & sales manager
Money.pl

Katarzyna Siwiec
menadżer ds. ubezpieczeń
Ipolisa.pl:

Coraz więcej osób korzysta z e-bankowości, to już proces masowy
i te osoby chętnie przechodzą ze swoimi wszystkimi potrzebami
finansowymi do przestrzeni wirtualnej. Doradcy, którzy obsługują
klientów infolinii Money.pl podkreślają, że dzwoniący klienci są
coraz bardziej świadomi swoich potrzeb finansowych i cenią
sobie możliwość samodzielnego porównania ofert instytucji
finansowych. Jest to na tyle poszukiwana wiedza w necie, że
intensyfikujemy swoje działania w obszarze e-commerce
i szykujemy dla naszych klientów wortal, w którym znajdą
wszystko to, co najważniejsze przy wyborze najlepszego produktu
finansowego.
Nie bez znaczenia jest też aspekt bezpieczeństwa – w wielu
przypadkach klienci wysyłający wnioski do banków wolą wysłać
swoje dane do banków wchodząc do wniosków przez platformę,
którą znają – a Money.pl jest na rynku już ponad 10 lat.

Ipolisa.pl przywiązuje dużą uwagę do rzetelności i wiarygodności
liczonych składek i uwzględnia okresowe promocje
ubezpieczycieli. Jeżeli zatem dane towarzystwo ubezpieczeniowe
gratyfikuje zakup określonej polisy jakimś bonusem lub
dodatkową zniżką, zostaną one ujęte w składce lub opisane przy
danej ofercie w tabeli wynikowej. Ipolisa.pl często wprowadza
oddzielne akcje promocyjne. Łączą się one z promocjami
towarzystw, dzięki czemu klient zyskuje podwójnie. Ponadto
Ipolisa.pl jest multiagencją ubezpieczeń, co sprawia że jest
uprawniona do przyznawania swoim klientom określonych
rabatów na tej samej zasadzie co agent. Taka gama zniżek może
znacznie zredukować początkową wartość składki i bardzo
korzystnie wpłynąć na jej finalny kształt.
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finalnie dostaje klient, jest niezależna od tego,
gdzie klient złożył zamówienie – bezpośrednio na
stronie banku czy w specjalistycznym serwisie
internetowym. U pośredników dostępne są także
oferty objęte akcjami promocyjnymi banków.
W niektórych serwisach pośrednictwa
finansowego użytkownicy mogą skonsultować
się z doradcą, który pomaga wybrać najlepszą
ofertę. Takie usługi pomocy on-line oferują
Money.pl i Comperia.pl. W Comperia.pl
użytkownik może skorzystać z formularza
kontaktowego, w którym podaje podstawowe
informacje o poszukiwanym produkcie oraz dane
kontaktowe, a przedstawiciel serwisu kontaktuje
się zwrotnie i przedstawia odpowiednie dla niego
oferty. W Money.pl oprócz podobnego formularza
kontaktowego dostępne są także inne formy
kontaktu. Użytkownicy mogą porozmawiać
z konsultantem na czacie albo przez telefon.
Usługa jest bezpłatna, przedstawiciele serwisu
mówią, że cieszy się dużą popularności.
Internauci nie boją się składać wniosków
o produkty finansowe u internetowych
pośredników. Kredyt hipoteczny to ogromne
zobowiązanie, najczęściej na długie lata.
Założenie lokaty oznacza powierzenie jakiejś
instytucji swoich oszczędności. Poza tym
zamówienie usługi finansowej oznacza
konieczność przekazania komuś danych
osobowych, w niektórych przypadkach także
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Gotowość użytkowników do składania wniosków o produkty finansowe u internetowych pośredników
Czy kiedykolwiek składałeś wniosek o produkt bankowy (np. konto, karę, kredyt)
poprzez inną stronę internetową niż strona banku?
NIE:
do tej pory nie miałem takiej potrzeby

69%

wolę kontakt osobisty z doradcą banku

20%

nie wiedziałem, że jest taka możliwość

17%

boję się kradzieży moich danych

10%

obawiam się, że informacje dotyczące oferty banku są niepełne lub nieprawdziwe

8%

nie wiadomo jak długo będzie trwała procedura

6%

obawiam się, że ktoś będzie podglądał co robię w internecie

5%

obawiam się, że mogę coś niewłaściwie wpisać do formularza

3%

wnioski w Internecie są zbyt skomplikowane

2%

inne

1%

TAK:
możliwość załatwienia wielu formalności bez wychodzenia z domu

80%

oszczędność czasu

53%

brak konieczności dostosowania się do godzin otwarcia placówki banku

45%

możliwość dokładnego przeanalizowania oferty przed podjęciem ostatecznej decyzji

41%

brak kontaktu z doradcą banku

10%

inne

2%

Źródło: badania przeprowadzone wśród użytkowników serwisu Produkty finansowe w Money.pl, badanie ankietowe zrealizowane
w czerwcu 2011 r. na próbie 2000 użytkowników.
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tych dość wrażliwych, jak o dochody czy
posiadane zobowiązania. Produkty finansowe są
specyficzne, wydaje się, że ludzie mogą wiązać
z nimi mnóstwo obaw. Wbrew pozorom, do obaw
tych nie należy aplikowanie o produkty przez
internet. Być może wpływ na to ma polityka
banków, które od lat przyzwyczajają swoich
klientów do bankowości elektronicznej. Jej
użytkownicy wiedzą, że zarządzanie finansami
przez internet jest szybkie, wygodne i bezpieczne.
Jakiś wpływ ma prawdopodobnie i to, że
największe portale działają w internecie od wielu
lat, internauci znają ich marki i ufają im.
We wspomnianej wcześniej ankiecie Money.pl
zapytał użytkowników o to, czy kiedykolwiek
składali wniosek o produkt finansowy on-line
w inny sposób niż na stronie banku, czyli na
przykład na stronie pośrednika finansowego. Na
to pytanie twierdząco odpowiedziało 20 proc.
badanych. Jako wiodące motywy wskazywali
możliwość załatwienia formalności bez
wychodzenia z domu oraz oszczędność czasu.
80 proc. badanych użytkowników nie aplikowała
dotąd o produkt finansowy on-line, ale aż 69
proc. spośród nich w uzasadnieniu mówi, że po
prostu nie mieli takiej potrzeby. Tylko jedna piąta
spośród nich odpowiedziała, że woli kontakt
osobisty z doradcą banku, a zaledwie 10 proc.
powiedziało, że boi się kradzieży danych.
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Masz własną stronę www?
Możesz zarabiać na
e-finansach!
Dziesiątki tysięcy serwisów zarabia na sprzedaży
produktów finansowych on-line w ramach
programów partnerskich. W internecie
funkcjonują dwa rodzaje takich programów.
Pierwszy – wspomniany już wcześniej – polega
na tym, że właściciele serwisów internetowych
instalują na swojej witrynie w pełni funkcjonalny
serwis sprzedażowy. Tak działają programy
partnerskie Money2Money należący do Money.pl
(money2money.pl), System Partnerski Bankier.pl
(systempartnerski.pl) oraz uruchomiony
niedawno przez Comperia.pl system
ComperiaLead.pl. Drugi rodzaj programów
partnerskich polega na zamieszczeniu
w serwisie reklam produktów finansowych, które
odsyłają użytkownika do ofert prezentowanych
już na stronach internetowych banków. Taki
model współpracy oferują sieci afiliacyjne:
TradeDoubler.com, Zanox.com, Afilo.pl.
Stworzenie serwisu z ofertami produktów
finansowych w ramach programu
Money2Money, Systemu Partnerskiego
Bankier.pl czy ComperiaLead.pl nie jest
specjalnie skomplikowane. Oferują one swoim
partnerom gotowe serwisy z prezentacją ofert
bankowych, które właściciel witryny musi w
prosty sposób zainstalować. Taki serwis

aktualizuje się automatycznie, nie wymaga
ingerencji administratora. Bardziej wymagającym
partnerom oferują dodatkowe narzędzia, które
pozwalają zróżnicować kontent strony – rozmaite
wyszukiwarki, kalkulatory, porównania. Partnerzy
mogą spersonalizować swój serwis. Można
wybrać produkty, które chce się prezentować,
można dostosować wygląd kolorystycznie do
layoutu całej witryny.
Właściciele stron partnerskich zarabiają
w modelu efektywnościowym. Są rozliczani albo
za leady, czyli wnioski wysłane przez
użytkowników, albo za sprzedaż produktów, czyli
dostają prowizję wówczas, gdy klient podpisze
umowę z bankiem, albo w modelu mieszanym.
Prowizja za sprzedaż oczywiście jest istotnie
wyższa niż prowizja za lead. Ile można zarobić
w takich programach? Ich właściciele twierdzą, że
najlepsi zarabiają kilkadziesiąt, a nawet sto tysięcy
złotych miesięcznie. Ale to oczywiście nie jest
proste.
Najważniejszym czynnikiem decydującym
o wielkości zarobków jest popularność witryny.
Serwisy, które mają dużą oglądalność
i odpowiednio eksponują oferty produktów
finansowych, w naturalny sposób generują
większe przychody. Przedstawiciele programów
partnerskich mówią, że wysokość zarobków zależy
także od tego, jak właściciele witryn partnerskich
promują produkty finansowe, w tym od działań
podejmowanych w obszarze SEO i SEM.
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Kto może przystąpić do programu partnerskiego?
Każdy program ma swoją własną filozofię działania.
Do Systemu Partnerskiego Bankier.pl może
przystąpić każdy, kto ma swoją stronę internetową,
o ile prowadzi ją zgodnie z prawem i przyjętymi
normami obyczajowymi. ComperiaLead.pl idzie
o krok dalej – aby zarabiać na pośrednictwie
w sprzedaży produktów finansowych nie trzeba mieć
własnej strony internetowej. System udostępnia
zainteresowanym użytkownikom subdomeny,
w których mogą prowadzić serwis z ofertami
produktów. Inne są zasady systemu partnerskiego
Money2Money, który do nawiązuje współpracę
z wybranymi serwisami, tymi, które mają
doświadczenie w sprzedaży przez internet
i potrafią skutecznie reklamować się. Tacy partnerzy
mogą uzyskać lepsze od standardowych warunki
współpracy. W Money2Money obowiązuje
wynagrodzenie progresywne, wysokość prowizji jest
uzależniona od wielkości sprzedaży, a najlepsi
partnerzy ustalają indywidualne warunki współpracy.
Model współpracy w systemach TradeDoubler, Zanox
czy Aflilo jest jeszcze prostszy – tu właściciel strony
internetowej po prostu wstawia na swoją stronę
reklamy, które przekierowują użytkownika na stronę
instytucji finansowej, gdzie jest składany wniosek
o dany produkt. Serwis należący do sieci nie
prezentuje po swojej stronie pełnych ofert, jedynie
reklamy w różnej postaci: typowe formaty display,
linki teksowe, mailingi, czasem formy
niestandardowe. Kreacje do emisji dostarcza sieć
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Magdalena Kasprzak

dyrektor ds. współpracy z portalami
w Money.pl – program partnerski
Money2Money

Karol Wilczko
wiceprezes
Comperia.pl

Do programu partnerskiego Money2Money zapraszamy
wszystkie osoby, które mają doświadczenie w sprzedaży przez
internet oraz potrafią z sukcesami zareklamować swoją stronę
www. Nie stawiamy w naszym programie na ilość partnerów, tylko
na ich jakość. W związku z tym niemal każdy z naszych
partnerów u nas zarabia i dla każdego z nich zawsze mamy czas.
Uważamy też, że partnerzy są dla nas i zawsze chętnie słuchamy
ich uwag, spostrzeżeń i na tej podstawie dokonujemy zmian
w Money2Money tak szybko, jak to możliwe. Dla naszych
najlepszych partnerów przewidzieliśmy dodatkowo specjalne
programy zarabiania (np. programy rozliczane w innym modelu
niż standardowy, rozliczanie na preferencyjnych stawkach) oraz
możliwość negocjowania stawek prowizyjnych na poszczególne
produkty.

Program jest przeznaczony dla każdego, kto (niekoniecznie
posiadając doświadczenie) pragnie generować dodatkowe
przychody za pomocą wykorzystania unikatowych narzędzi
w internecie. Dlatego z ComperiaLead.pl współpracują zarówno
partnerzy, którzy posiadają wiele domen jak i Ci, którzy nie
posiadają jeszcze żadnej swojej witryny. Poprzez udostępnianie
subdomen comperialead.pl każdy partner na wstępie otrzymuje
witrynę, za pomocą której może zarabiać. Zaawansowani
użytkownicy z kolei otrzymają takie opcje, które umożliwiają im
dostosowanie narzędzi do layout`u własnych witryn, aby
stanowiły spójną całość. Dlatego można rzec, że nie ma żadnych
wymagań, by przystąpić do programu (nie trzeba posiadać nawet
własnej domeny internetowej).
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afiliacyjna. Serwisy partnerskie mogą swobodnie
wybierać spośród oferowanych przez sieć formatów
te, które uważają za najskuteczniejsze.
Zaletą współpracy z tego rodzaju systemami
afiliacyjnymi jest prostota. Aby emitować reklamy,
wystarczy zarejestrować się w systemach,
zaakceptować ich regulaminy i uzyskać akceptację.
Sieci afiliacyjne nie stawiają chętnym do współpracy
witrynom szczególnych wymagań. TradeDoubler jako
jedyne kryterium wyznacza, by na witrynie nie było
treści niezgodnych z prawem. Za to reklamodawcy
mają możliwość wyboru serwisów, w których mają
być emitowane ich kampanie.
Zaletą tego rodzaju systemów partnerskich jest na
pewno łatwość rozpoczęcia współpracy. Pewną
słabością są natomiast ograniczone możliwości
promowania sprzedaży przez witrynę. Kontent
i narzędzia dostępne w omawianych wcześniej
systemach partnerskich dają wydawcom serwisów
zacznie większe pole do pozyskiwania nowych
użytkowników. W reklamowych sieciach afiliacyjnych
partnerzy mogą zarabiać tylko na tych
użytkownikach, którzy są już w ich serwisie.
W sieciach afiliacyjnych obowiązują różne rodzaje
rozliczeń. Najpopularniejsza forma to model
efektywnościowy, gdzie właściciel serwisu jest
wynagradzany za wygenerowane leady lub określoną
akcję. Angelika Przeździęk, dyrektor ds. współpracy
z wydawcami Afilo tłumaczy, że efekt może być
zdefiniowany różnie: Czasami jest to tylko zostawienie
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Do Systemu Partnerskiego Bankier.pl może przystąpić każdy
internauta posiadający własną stronę www lub domenę
(naturalnie nazwa domeny oraz jej zawartość nie może naruszać
dóbr osobistych osób trzecich oraz musi być zgodna z przyjętymi
normami obyczajowymi). Z założenia jest to system przyjazny
współpracy, wystarczy dokonać rejestracji online oraz
zaakceptować warunki regulaminu.

Paweł Kozorys

manager sieci afiliacyjnej
System Partnerski Bankier.pl

Jako lider tego rynku (pod względem przychodów i liczby
programów) obserwujemy, że potencjał i tempo wzrostu są różne
w zależności od segmentu rynku. Są branże dojrzałe, od kilku lat
dostępne w systemach partnerskich (np. finanse
i najpowszechniejsze produkty bankowe), ale są też branże
dopiero zaczynające swoją obecność. Rynek będzie rósł jeśli uda
się pozyskać reklamodawców z nowych segmentów, a za tym
nowych wydawców, nieobecnych dotąd w programach
partnerskich.znany, czy wchodzacy dopiero na rynek.

Łukasz Szymula
country manager
TradeDoubler.com

podstawowych danych osobowych w krótkim
formularzu (taki lead wyceniany jest zwykle
najtaniej), czasami akcją jest kontakt telefoniczny
pracownika banku, a w szczególnych, choć
wcale nie rzadkich przypadkach, założenie

konta, podpisanie umowy na kredyt, pożyczkę,
polisę czy inny produkt. Takie leady są
wyceniane najwyżej (nawet na kilkaset złotych),
bowiem potencjalny klient musi przejść przez
kilka etapów weryfikacji.
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W TradeDoubler oprócz typowego dla sieci
afiliacyjnych modelu płatności za efekt dostępne
są także inne modele rozliczeń, w tym CPM (za emisję
reklam) i CPC (za kliknięcia w reklamę). Łukasz
Szymula, country manager w TradeDoubler wylicza
szereg czynników, od których zależy model rozliczeń,
a są to: produkt (czy jest masowy, jak często jest
kupowany, do kogo jest kierowany), grupa docelowa,
strona docelowa (czy jest to krótki formularz czy długi
wniosek), brand (znany czy dopiero wchodzący na
rynek).

Internetowe speołeczości
- alternatywa dla banków?
Ciekawym zjawiskiem jest rozwój witryn
społecznościowych, na których użytkownicy
zawierają transakcje finansowe między sobą,
z pominięciem banków. Chodzi przede wszystkim o
serwisy social lending, gdzie użytkownicy udzielają
sobie wzajemnie pożyczek. Najpopularniejsze w
polskim internecie serwisy social lending to należący
do Blue Media Kokos.pl i Finansowo.pl, którego
właścicielem jest spółka Kreativ. Działa także kilka
mniejszych: Zakra.pl, Sekrata.pl, Pożycz.pl, Ducatto.pl.
Użytkownicy największych serwisów social lending
zawierają nawet po kilka tysięcy transakcji
miesięcznie. Pożyczki są udzielane na raczej niskie
kwoty – średnia wartość waha się w różnych
serwisach od kilkuset do tysiąca złotych.
Oprocentowanie pożyczek społecznościowych nie
jest niskie. Pożyczkodawcy ponoszą pewne
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Angelika Przeździęk

dyrektor ds. współpracy z wydawcami
Afilo

Rynek systemów partnerskich w Polsce będzie się dynamicznie
rozwijać. Wpłyną na to przede wszystkim działania instytucji
finansowych, ubezpieczycieli, serwisów zakupowych, operatorów
telekomunikacyjnych, którzy będą przesuwać część swoich
budżetów reklamowych na kampanie w modelach afiliacyjnych.
Przede wszystkim dlatego, że dają one wymierne korzyści,
których świadomość zdecydowanie wzrasta wśród klientów.
Model display sprawdza się w kampaniach wizerunkowych,
jednak, gdy w grę wchodzi efekt, zdecydowanie bardziej opłaca
się zainwestować w modele afiliacyjne. Także dlatego, że
wydawca najczęściej dopasowuje reklamę do potrzeb
użytkownika, którego ma u siebie, a temat kampanii jest dobrany
kontekstowo do tematyki serwisu.

ryzyko pożyczając pieniądze obcym osobom,
w zamian liczą na wysoki zarobek.
W popularnych serwisach social lending średnie
oprocentowanie wynosi od dziesięciu do
kilkunastu procent.
Koszt uczestnictwa w social lending nie jest
wysoki. W Kokos.pl opłaty ponoszą tylko
pożyczkobiorcy. Tu prowizja dla serwisu waha się
od 0,5 do 5 proc. w zależności od ratingu danego
użytkownika. Finansowo.pl pobiera od
wszystkich użytkowników jednorazową opłatę
rejestracyjną w wysokości 5 złotych. I dodatkowo
od pożyczkobiorców prowizje od transakcji, przy
czym ich wysokość zależy od kwoty
zaciągniętego kredytu i waha się od 2 do 25
złotych netto. Serwis Pożycz.pl również pobiera

opłaty od pożyczkobiorców – ich wysokość to
0,5 proc., a dodatkowo oferuje pożyczkodawcom
możliwość odpłatnego promowania swojej oferty.
Choć pożyczki społecznościowe nie są najtańsze,
mają swoich zwolenników. Jest to bowiem
sposób na pozyskanie gotówki wówczas, gdy
bank nie chce jej udzielić na przykład klientom
figurującym w BIK. A jest to problem dość
popularny - miesięcznie do Google kierowanych
jest blisko 40 tys. zapytań o frazy „kredyt bez bik”
i „pożyczka bez bik”.
Inwestowanie w social lending wydaje się być
ryzykownym interesem. Można w ten sposób
nieźle zarobić – stopa oprocentowania mocno
przewyższa typowe lokaty bankowe. Ale istnieje
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ryzyko, że pożyczone pieniądze nigdy nie wrócą
do właściciela. Odważnych internautów jednak
nie brakuje. Co ciekawe, z serwisu Kokos.pl
korzysta znacznie więcej inwestorów niż
pożyczkobiorców. Właściciele serwisów
dodatowo przekonują, że ponad 90 proc.
wszystkich pożyczek jest spłacana w terminie.
Inwestowanie w social lending może być
atrakcyjne dla użytkowników, którzy nie mają
wystarczającej wiedzy i orientacji w produktach
inwestycyjnych oferowanych przez banki i inne
instytucje finansowe. Szymon Mydlarz, prezes
portalu Pożycz.pl tłumaczy: Inwestowanie na
portalach pożyczek społecznościowych nie
wymaga zaawansowanej wiedzy ekonomicznej,
która jest niezbędna w prawidłowym
funkcjonowaniu na rynku kapitałowym.
Posiadając udziały w funduszach lub spółkach,
w dużym stopniu o naszym sukcesie decyduje
rynek oraz związane z nim czynniki. Ich
prawidłowa ocena jest jednak bardzo trudna,
uzależniona od wiedzy oraz dostępu do
odpowiednich narzędzi. Analiza techniczna czy
fundamentalna to terminy zarezerwowane dla
wąskiej grupy osób, social lending – nie.
Serwisy social lending rozwijają się intensywnie.
Kokos.pl nawet wyszedł poza internet. Od
niedawna o pożyczkę udzieloną przez
internetowych inwestorów mogą starać się także
osoby, które nie mają dostępu do sieci – mówi
Tomasz Bobrowski z Kokos.pl. - Jest to możliwe
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Tomasz Bobrowski
PR manager
Blue Media SA (Kokos.pl)

Rafał Agnieszczak

Pożyczki społecznościowe to uzupełnienie portfela
inwestycyjnego. Nie spodziewamy się, aby zastąpiły one inne
możliwości inwestowania. Social lending to dodatkowa
możliwość pomnażania swojego kapitału i tak ją należy
traktować. Przewagą pożyczek społecznościowych jest
z pewnością stosunkowo wysoka stopa zwrotu. Z jednej strony
inwestor ma możliwość pożyczania pieniędzy z wysokim,
ustalonym przez pożyczkobiorcę oprocentowaniem, a z drugiej
może reinwestować spłacone już środki w kolejne pożyczki. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że udzielając pożyczek często
pomagamy realizować marzenia i pasje innych ludzi. Gro
pożyczek jest udzielanych na wyjazdy wakacyjne, potrzeby
edukacyjne czy zakup sprzętu do pracy. Satysfakcja z pomocy
potrzebującym to wartość, której nie da się zmierzyć.

Powody inwestycji w social lending mogą być dwojakie: z jednej
strony jest to możliwość zdyfersyfikowania ryzyka, a z drugiej
stosunkowo wysoka stopa zwrotu, którą można uzyskać przy
odpowiedniej strategii inwestowania. Myślę że social lending
znalazł już swoje miejsce - są to szybkie pożyczki na niskie kwoty
i krótkie terminy. Coś, co wcześniej robiliśmy w ramach pomocy
sąsiedzkiej, teraz mozliwe jest przez internet. Rozwój bedzie
podyktowany głównie wygodą dla użytkownika: szybkością
i łatwością uzyskania pożyczki, ułatwieniami w spłacie oraz
usługami dodatkowymi.

Finansowo.pl

dzięki naszej współpracy z właścicielami
placówek finansowych w wielu polskich
miastach. Z każdym miesiącem pozyskujemy

kolejnych partnerów, co przekłada się na ilość
udzielanych pożyczek.

45

Ale społeczności w świecie e-finansow to nie
tylko social lending. Ciekawą inicjatywą jest
serwis Walutomat.pl, którego użytkownicy
wymieniają się walutami. Serwis działa w ten
sposób, że użytkownicy określają, jaką walutę i po
jakim kursie chcą sprzedać lub kupić, a system
dopasowuje im kontrahenta gotowego przyjąć
określone warunki. Od obu stron transakcji są
pobieranie niewielkie opłaty (0,2 procent
wymienianej kwoty).
Walutomat.pl ma 21 tys. zarejestrowanych
użytkowników, z czego połowa od początku roku
zawarła przynajmniej jedną transakcję.
Miesięcznie jest zawieranych około 8 tys.
transakcji na łączną kwotę 60 milionów złotych.
Najczęściej wymienianą walutą jest euro, za nim
dolar, funt brytyjski, a na końcu frank szwajcarski.

Raport interaktywnie.com - finanse w internecie

Korzyść dla użytkowników Walutomat.pl to
przede wszystkim możliwość kupna waluty po
okazyjnej cenie. Adrian Łaźniewski, rzecznik
prasowy Walutomat.pl tłumaczy: Wymiana walut
w internecie na społecznościowej platformie, jaką
jest Walutomat.pl, jest tanim sposobem na kupno
waluty. Tutaj operator serwisu jedynie
pośredniczy w wymianie pomiędzy
użytkownikami, którzy samodzielnie ustalają
satysfakcjonujący dla obu stron kurs wymiany.
Operator serwisu w żaden sposób nie ingeruje
w kurs waluty, co oznacza, że nie ma tutaj
spreadu walutowego, który jest ustalany
w każdym kantorze.
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KSIĘGOWOŚĆ ONLINE DLA
MAŁYCH I ODWAŻNYCH
Maciej Rynkiewicz
redaktor Interaktywnie.com

Rynek księgowości pójdzie ścieżką wytyczoną już przez banki. Online
accounting kusi internautów tym samym, czym zachęca bankowość
internetowa - oszczędnością pieniędzy, czasu oraz zrozumieniem finansów
własnej firmy. Póki co, z księgowości w sieci korzysta mniej niż co dziesiąta
mała i średnia firma. To spory potencjał dla nowych przedsiębiorstw, twierdzą eksperci.
Prawie 43 tysiące podmiotów świadczy w Polsce
usługi w zakresie rachunkowości. Na rynku wciąż
rządzą zewnętrzne biura rachunkowe, do których
należy więcej niż połowa tortu. Jednak rośnie
spora konkurencja - 12 procent mikro i małych
przedsiębiorców przerzuci się na księgowość
online w najbliższym roku, wynika z badań
inFakt.pl i 4P research mix.

Prowadzenie księgowości
Firmę obsługuje zewnętrzne biuro rachunkowe

51%

Samodzielnie, za pomocą aplikacji na komputerze

16%

Zatrudnia księgowego

12%

Samodzielnie, ręcznie

10%

Samodzielnie, za pomocą aplikacji online

9%

Samodzielnie, za pomocą Microsoft Excel

2%

Nie wiem

1%

Źródło: inFakt.pl i 4P research mix
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- Badania księgowości w small biznesie pokazują
pewne zachodzące wśród przedsiębiorców
zmiany generacyjne. Przedsiębiorcy młodsi
otwarci są na nowinki na przykład chętniej
korzystają z księgowości online i jestem
przekonany, że rynek tego typu aplikacji będzie
rozwijał się bardzo szybko - mówi Paweł Wójcik,
wiceprezes 4P research mix.

koszt. Z wyliczeń wynika, że dzięki księgowości
online można zaoszczędzić koło 2 tysięcy złotych
rocznie w porównaniu z korzystaniem z biura
rachunkowego.
Koszt netto prowadzenia księgowości przez biuro
50-100 złotych miesięcznie

10%

101-200 złotych miesięcznie

38%

Online accounting to przede wszystkim sposób na
oszczędność.

201-500 złotych miesięcznie

32%

501-700 złotych miesięcznie

6%

- Miesięczny koszt prowadzenia księgowości przez
biura rachunkowe wynosi najczęściej między
101-200 złotych netto lub nieco rzadziej 201-500
złotych netto – mówi Wiktor Sarota, prezes
inFakt.pl.

701-1000 złotych miesięcznie

6%

powyżej 1000 złotych miesięcznie

6%

nie wiem

2%

Tymczasem korzystanie z usług online accounting,
to koszt koło 200 złotych rocznie, w zależności od
firmy. Zwykle opłata dokonywana jest w formie
miesięcznego abonamentu i dla mniej
wymagających przedsiębiorstw stanowi jedyny

Źródło: inFakt.pl i 4P research mix

Eksperci przyznają, że oferta tradycyjnej
księgowości skierowana jest dla firm, które
generują dziesiątki dokumentów miesięcznie
i zatrudniają pracowników. Dopiero następnym
etapem jest zatrudnienie samodzielnej księgowej.
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Online accounting bez
zabezpieczeń

społecznych to przedsiębiorca jest
odpowiedzialny za terminowe składanie
deklaracji, wpłat zaliczek, wpłat składek i podatku
oraz poprawność ich obliczeń – czytamy
w Gazecie Prawnej.

Powody samodzielnego prowadzenia księgowości
prowadzenie księgowości nie jest trudne

60%

mam niewiele dokumentów

55%

mam odpowiednie oprogramowanie

40%

usługi biur rachunkowych są zbyt drogie

34%

Art. 483 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.
- kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn.
zmianami); Art. 484 par. 1 zd. 2 ustawy z 23
kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. nr
16, poz. 93 z późn. zmianami).

mam osobę, która pomaga mi prowadzić
księgowość

23%

nie rozważałem korzystania z biura
rachunkowego

20%

prowadzę księgowość samemu ze
względów bezpieczeństwa

17%

- Przydatne jest, aby w umowie zawrzeć zapisy
o ewentualnych karach umownych za
nieterminowe wykonanie zleceń, złożenia deklaracji,
błędy w obliczeniach. Warto również zapisać, że
w określonych przypadkach można żądać od
księgowej zapłaty wyższej kwoty niż ustalone kary
umowne – czytamy w Gazecie Prawnej.

Biuro rachunkowe oferuje rzeczywisty kontakt
z osobą odpowiedzialną za księgi w firmie. To
zdecydowanie lepsza oferta dla osób, które nie
chcą bazować jedynie na internetowej formie
komunikacji. Często wiążę się to z koniecznością
przyjazdu do siedziby firmy, jednak wydaje się
być bardziej wiarogodne, niż czat na stronie
internetowej firmy.

zachęcili mnie do tego znajomi

6%

w pobliżu mojej firmy nie ma biura
rachunkowego

1%

Urząd Skarbowy jednak nie zwalnia nas od wszelkiej
odpowiedzialności. Ewentualną grzywnę
przedsiębiorca będzie musiał uiścić na początku
z własnej kieszeni. Dopiero potem ma możliwość
ubiegania się o odszkodowania od biura
rachunkowego. A czasem są z tym problemy,
twierdzą eksperci.

Za księgowością online z kolei przemawia fakt, że
po kilku miesiącach prowadzenia rachunków,
wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstw będzie
znacznie większa. To również opłacalne dla samej
firmy.

Sporą wadą internetowego rozwiązania jest
ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pomyłkę.
Księgowość nie musi być prostą sprawą,
tymczasem internauta rezygnujący z biura
rachunkowego – w przypadku błędu – pozostaje
właściwie sam. Korzystając z biura rachunkowego
użytkownik ma pewien parasol w postaci
obowiązkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, często sięgającego
nawet setek tysięcy złotych.

- Należy jednak pamiętać, że przed urzędami
celnym, skarbowym i zakładem ubezpieczeń
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Podstawa prawna:

Źródło: inFakt.pl i 4P research mix

rachunkowego o wysokości podatków
w danym miesiącu dowiaduje się w okolicach
20. kolejnego miesiąca. Korzystając
z aplikacji online, wiedza o wysokości
podatków jest dostępna na bieżąco, co pozwala
na zaplanowanie ewentualnych wydatków,
a także na wcześniejsze przygotowanie gotówki
dla Urzędu Skarbowego – komentuje Sarota.

- Świadomość finansów ma ogromne znaczenie
dla efektywnego zarządzania płynnością firmy.
Przedsiębiorca korzystający z tradycyjnego biura
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Setki szablonów, wiele funkcji,
a czasem nawet społeczność
z forum
Wymagania sprzętowe lub programowe
zamykają się na przeglądarce internetowej.
Najpopularniejsze rozwiązania oferują
kompatybilność z większością platform - Internet
Explorerem, Firefoksem, Safari, Operą. Aplikacje
nie instalują żadnego dodatkowego
oprogramowania na komputerze, nie zajmują
również przestrzeni dyskowej.
Jak zapewniają producenci, programy nie
wymagają ukończenia studiów finansowych czy
informatycznych. Aplikacje oferują pomoc
merytoryczną przy podstawowych
zagadnieniach. Systemy są zazwyczaj czytelne,
jednak czasem internauta będzie musiał się
przyzwyczaić do mniej udanych rozwiązań.
Dodatkową zaletą są promocje - duża liczba
serwisów oferuje bezpłatny, trzymiesięczny
dostęp do większości usług.
Firmy często oferują alternatywne źródła wiedzy.
Comarch SA, właściciel iKsięgowość24.pl
stworzył społeczność zrzeszającą podmioty
gospodarcze, prowadzące działalność usługową
i doradczą z zakresu księgowości oraz kadr
i płac. Firma zgromadziła w swojej bazie już
ponad 400 przedsiębiorstw.
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Prowadzenie księgowości za pomocą aplikacji online jest
najlepszym rozwiązaniem dla freelancerów,
samozatrudnionych, mikro- i małych przedsiębiorstw. Firmy te
posiadają prostą księgowość - 77 procent z nich rozlicza się na
podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, a połowa posiada
nie więcej niż 15 dokumentów kosztowych w miesiącu, wynika
z badań inFakt.pl i 4P research mix.

Wiktor Sarota
prezes
inFakt.pl

Z kolei badanie przeprowadzonego wśród użytkowników
inFakt.pl w 2010 r. pokazuje, że z aplikacji do fakturowania
i księgowości online korzystają przede wszystkim osoby
prowadzące działalność w : handlu lub sprzedaży (20,63
procent), budownictwie (13,17 procent) oraz branży IT (10,64
procent). Są to zwykle właściciele firm zatrudniających do pięciu
pracowników (38,04 procent), freelancerzy pracujący dla wielu
zleceniodawców (30,69 procent) oraz osoby samozatrudnione,
pracujące dla jednego klienta (12,70 procent).

Z kolei program szybkafaktura.pl udostępnia
bazę podstawowej wiedzy, głównie z zakresu
zakładania małej firmy. Serwis przeprowadzi
przez meandry prawne i pomoże w zebraniu
potrzebnych dokumentów. Przewodnik poleca
również konto bankowe, niestety tylko jednej
instytucji. Podobną usługę pełni BookKeeper.pl,
który utworzył dodatkowo kalendarz
przedsiębiorcy i podatnika z najważniejszymi,
rachunkowymi wydarzeniami.

Online accounting pozwoli na wystawienie
większości dokumentów – rachunków, faktury
VAT, pro forma, marża, końcowych, zaliczkowych
i innych – również w językach obcych. Serwis
wfirma.pl pozwoli na wydrukowanie
dokumentów w kilku dostępnych szablonach,
prostym, eleganckim i old-school wraz z logo
własnej firmy. Dostępnych funkcji jest zwykle
bardzo dużo, od rejestru kontrahentów
i kontaktów, poprzez terminarze z możliwością
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eksportu danych aż po możliwość zakładania
dodatkowych kont użytkowników dla jednej firmy
wraz z monitorowaniem ich aktywności.
Funkcjonalności – jak zapewniają właściciele
serwisów – nie wymagają znajomości
księgowania. Przed ostatecznym wyborem firmy
należy sprawdzić ofertę oraz skorzystać
z darmowej wersji demo. Może się bowiem
zdarzyć, że najciekawsze funkcje są dostępne
jedynie w droższych wersjach systemu.
Księgowość internetowa coraz częściej oferuje
pomoc merytoryczną na żywo. Serwisy
zatrudniają specjalistów, którzy pomogą w
obsłudze przez telefon, czasem również przez
email, Gadu-Gadu lub Skype. Popularną formą są
też fora ekspertów, jednak wątki zwykle umierają
po pierwszych odpowiedziach.

Zaletą księgowości online jest bezpieczeństwo
danych. Informacje przechowywane są zwykle
w tak zwanej chmurze obliczeniowej, co
gwarantuje zachowanie danych w przypadku
awarii, uszkodzeniu lub kradzieży komputera.
- W przypadku tradycyjnych biur rachunkowych,
poziom zabezpieczeń jest często bardzo niski.
Firmy nie zabezpieczają w wystarczający sposób
przechowywanych na dyskach danych, które
w przypadku kradzieży łatwo mogą dostać się
w niepowołane ręce lub ulec zniszczeniu
w przypadku awarii komputera, pożaru lub
powodzi – twierdzi Sarota.

Powoli standardem staje się dedykowane dla
klientów API. Serwisy udostępniają możliwość
połączenia konta online z zewnętrznymi
programami. Dzięki specjalnemu środowisku,
internauci automatycznie dodadzą kontrahenta
z zewnętrznej bazy, pobiorą gotową fakturę lub
wyślą dokumenty za pomocą seryjnej
korespondencji.
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WYSZUKIWARKA PEŁNA
PIENIĘDZY
Beata Ratuszniak
redaktor Interaktywnie.com

Ubezpieczenia i kredyty - to dwa najdroższe słowa
w Google AdWords. Co drugi dolar w przychodach koncernu
z Mountain View pochodzi z reklamy usług finansowych.
Jak zatem pozycjonować usługi finansowe?
Przychody Google w 97 procentach pochodzą z
reklamy. Miesięcznie do kieszeni koncernu
wpadają 3 miliardy dolarów, a liczba ta wciąż
wzrasta. Z kolei 70 procent przychodów z reklam
generuje 20 najpopularniejszych i najdroższych
słów kluczowych. W sumie od trzeciego kwartału
2010 do końca drugiego kwartału 2011 Google
zarobiło na reklamach 33,3 miliarda dolarów.
Top słowem w AdWords są ubezpieczenia. Słowo
to przynosi 24 procent przychodów Google.
Reklamodawca płaci średnio 55 dolarów za klik.
W zestawieniu przeważa branża finansowa.
Kolejnym najpopularniejszym słowem są kredyty,
a następnie hipoteka. Kredyty generują 12,8
procent przychodów w AdWords.
Tyle rynek globalny, choć w Polsce trendy są
bardzo podobne. Pozycjonowanie usług
finansowych jest kosztowne i trudne.
- Słowa kluczowe w branży finansowej to przede
wszystkim zapytania najbardziej oczywiste dla
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zwykłego użytkownika, na przykład kredyty lub
pożyczki. Pojawiają się także frazy bardziej
szczegółowe, na przykład kredyty hipoteczne czy
pożyczki gotówkowe. Te wyrażenia należą
zarówno do kategorii usług jak i produktów
- mówi Agnieszka Jędrzejczyk, SEO specialist
w TrafficMore. - Użytkownicy wpisują je do
wyszukiwarki intuicyjnie, z najwyższą
częstotliwością. Nieco mniej konkurencyjne są
frazy lokalne, takie jak „kredyty Kraków”. Także
w tych przypadkach należy liczyć się z ostrym
i kosztownym działaniem. Przy systematycznej
pracy wypozycjonowanie takich fraz może zająć
od kilku do kilkunastu miesięcy.
Najtrudniejsze do pozycjonowania są oczywiście
frazy ogólne, dlatego też wiele agencji SEO
skłania klientów do inwestowania w bardziej
złożone słowa.
- Skuteczne pozycjonowanie wiąże się z wieloma
czynnikami, takimi jak optymalna struktura
strony i rozbudowane treści. Uogólniając, można

uznać, że minimalny okres czasu wynosi pół roku.
Serwisy, które uzyskują efekty w bardzo krótkim
czasie zazwyczaj są pozycjonowane w sposób
nieetyczny, w efekcie czego mogą zostać
wykluczone z indeksu wyszukiwarki Google
- mówi Miłosz Woźniak, SEO manager w Cube
Group.
- Jeszcze inaczej jest w przypadku informacji
branżowych, czyli fraz o charakterze
informacyjnym, które nie są nastawione na
sprzedaż. Należą do nich np. papiery wartościowe,
akcje spółek, finanse. Używają ich głównie
internauci, poszukujący konkretnych informacji.
Konkurencyjność tych fraz jest wyraźnie niższa
od fraz najpopularniejszych, ale wciąż dosyć
wysoka - dodaje Agnieszka Jędrzejczyk.

Drogo, choć ceny nikt nie poda
O kosztach pozycjonowania najtrudniejszych fraz
wszyscy mówią ogólnie: jest drogo. Konkretów
niestety brak, co wynika między innymi ze
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struktury serwisu, który chcemy pozycjonować,
zamieszczanych treści, częstotliwości aktualizacji.
- Pierwsza sprawa przy wycenie to rzetelna ocena
występującej konkurencji na dane zapytanie. Nie
wszystkie frazy związane z finansami są trudne,
to jest zasobo- i czasochłonne, a tym samym nie
zawsze potrzebny jest długi okres czasu, aby
osiągnąć TOP10, czy nawet TOP3 - tłumaczy
Marcin Prokopiuk, kierownik pionu SEO
w Money.pl. - Druga kwestia, na którą wiele osób
związanych z SEO zwraca uwagę, to domena,
którą mamy wypromować. Ważna jest jej historia
w sieci, ilość i jakość domen do niej odsyłających
oraz kilka innych czynników. W późniejszej
kolejności posiadane zasoby oraz know-how
- tylko dzięki tym czynnikom jedna firma może
przedstawić klientowi wariant, w którym osiągnie
cel nawet sześciokrotnie szybciej niż
konkurencja.
Jak mówi Prokopiuk, część mniej
doświadczonych klientów mogłoby mieć problem
z wyborem najlepszej oferty. Ceny bowiem są
naprawdę różne. Można spotkać oferty, w których
agencja proponuje wypozycjonowanie
konkurencyjnej frazy „kredyt hipoteczny” do
pierwszej trójki za 300 złotych. Taka oferta
powinna od razu trafić do folderu podejrzane.
- Są rodzaje kredytów czy lokat, które można
w stosunkowo szybki i niedrogi, mam na myśli
kwoty w okolicy 1000 złotych miesięcznie,
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Marcin Prokopiuk

Odwołując się do konkretnej frazy „kredyt hipoteczny” o dość
wysokiej konkurencji w Google.pl TOP3, przyjmując, że do
wypozycjonowania mamy domenę banku, czyli z co najmniej
dwuletnią historią, z liczbą co najmniej 50 linków
przychodzących z różnych domen - nie powinno to trwać dłużej
niż sześć miesięcy. Jeśli klient agencji ma specjalne życzenie,
a dodatkowo jest w stanie zaakceptować wysokie ryzyko (na
przykład filtr na domenę) oraz ponieść ponadstandardowe
koszty, to taki cel można osiągnąć w okresie nie
przekraczającym trzech miesięcy.

kierownik pionu SEO
Money.pl

Bartosz Koplin
SEO manager
Internet Designers

Branża finansowa jest kojarzona i wykorzystywana często
w programach partnerskich, które kuszą wielotysięcznymi
zarobkami z prowizji i leadów. Dlatego też panuje tutaj duża
konkurencja, która umie liczyć i wie jak sprawdzić popularność
słów kluczowych. Im częściej słowo kluczowe jest wyszukiwane
przez użytkowników, tym staje się ono bardziej atrakcyjne dla
banków, instytucji finansowych ale także dla osób zarabiających
dzięki programom partnerskim. Tym samym dla tych właśnie
słów panuje duży ścisk i konkurencja w wynikach organicznych
a także w kampaniach PPC. Dodatkowo konkurencja skupia się
na leadach, które tak naprawdę generują zyski. Więc nie tylko
sam ruch, który jest brany pod uwagę na starcie działań
i określania obszarów, w których będzie się prowadzić działania
SEM ale także konwersja, którą można zmierzyć dopiero po
pewnym okresie czasu, który pozwoli nam zebrać odpowiednią
ilość niezbędnych danych do analizy. Więc najtrudniejsze są
słowa, które mają największy potencjał sprzedażowy (pod
względem ilościowym ale także finansowym).
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wypozycjonować do TOP 10. Ale są też frazy,
które wymagają dużych nakładów finansowych,
nawet do 10 czy 15 tysięcy złotych
i odpowiedniego czasu na to, aby zorganizować
zaplecze, odpowiednio wykorzystać jego
potencjał i zyskać dzięki temu dobre pozycje
w wynikach organicznych - wyjaśnia Bartosz
Koplin, SEO manager w Internet Designers.
- W praktyce bardzo rzadko stosuje się umowy
dotyczące pozycjonowania jedynie najdroższych
słów. Najczęściej ostateczna lista zawiera frazy
różnej trudności, a co za tym idzie możliwe jest
zaoferowanie mniejszych stawek za
najtrudniejsze frazy - dodaje Miłosz Woźniak.

Agnieszka Jędrzejczyk
SEO specialist
TrafficMore

Nie ma w pozycjonowaniu słowa gwarancja. Google to prywatna
firma i jeśli jutro zdecyduje się zakończyć działalność lub
odwrócić do góry nogami wszystkie wyniki to żadne gwarancje tu
nie pomogą, należy jednoznacznie podkreślić: gwarancja, że
klient nie zapłaci dopóki efekt nie zostanie osiągnięty nie jest
równoznaczna z gwarancją osiągnięcia efektów.

Nie naciąć się na oferty
Podejrzanie niskie ceny pozycjonowania mają
drugie dno. Faktycznie, agencja może zaoferować
niższą cenę, jednak wiąże się to kilkoma słowami,
z których najtrudniejsze pozostają nie ruszone.
- Spotykam się z praktykami, kiedy celowo
zaniżane są ceny najbardziej konkurencyjnych
fraz, a 20 pozostałych, mało konkurencyjnych,
jest w normalnej cenie. Kłopot tylko w tym, że
agencja nawet nie zaczyna pozycjonowania
najbardziej konkurencyjnej frazy, a pozycjonuje
20 pozostałych - wyjaśnia Prokopiuk. - Klient
wtedy jest na miesiące związany umową, która
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Walka o pozycję, a więc walka o klienta, jest zawsze opłacalna.
Należy jednak umiejętnie dostosować się do sytuacji. Kluczem
jest zastosowanie odpowiedniej strategii, która powinna być
skonstruowana bardzo indywidualnie, pod charakter każdego
serwisu. Niezależnie od oferowanych przez stronę treści, grupy
docelowej, najistotniejsze są oczekiwania i cele klienta. Przy
obecnych możliwościach algorytmu Google, który obecnie
kładzie przede wszystkim nacisk na wartościowe i unikalne
treści na stronie, pozycjonowanie nawet na bardzo
konkurencyjne frazy, w końcu osiągnie zamierzony efekt.

Mateusz Zyguła
CEO
widzialni.pl

Nie jest możliwe określenie dokładnego terminu osiągnięcia
efektów, bowiem zależy to od bardzo wielu czynników - w tym od
jakości pozycjonowanej strony. Istotne jest to czy witryna posiada
odpowiednią ilość treści związanej z promowanymi słowami oraz
"wiek"domeny czyli od jak dawna istnieje ona w internecie.
Można jednak przyjąć, że dla najtrudniejszych słów czas
pozycjonowania wyniesie od 12 do 36 miesięcy.
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zabrania w czasie jej trwania korzystania z usług
innej agencji marketingu w wyszukiwarkach.
Radzę zatem dokładnie czytać treść umowy
i przewidywać najbardziej niekorzystne
scenariusze.
Warto zwrócić też uwagę na zbyt wysokie
wyceny. Te mogą oznaczać, że agencja po prostu
ma zbyt małe zasoby i niewystarczające
know-how, by pozycjonować trudne frazy.
Jeśli natomiast chodzi o modele rozliczeń, to te
nie różnią się od innych branż, nie finansowych.

Marcin Prokopiuk
kierownik pionu SEO
Money.pl

- Do najbardziej popularnych modeli należą: stały
abonament miesięczny, rozliczenie za osiągnięte
pozycje, opłata za ilość odwiedzin. Często też
łączy się różne modele, na przykład abonent
z opłatą za wyniki - mówi Agnieszka Jędrzejczyk.
- Modele za efekt są moim zdaniem mało
interesujące i mało rozwijające dla biznesu klienta
i samej agencji, modele za lead są z kolei
obarczone dużym ryzykiem dla agencji, która bez
bieżących środków, sponsoruje działania dla
klienta i w momencie, w którym z powodów,
często niezależnych, tych leadów nie generuje to
może się okazać, że taki projekt zamiast zysków
generuje spore straty - mówi Bartosz Koplin.
- Dlatego modelem, który z naszego punktu
widzenia jest atrakcyjny, rozsądny i akceptowalny
dla obu stron jest model hybrydowy.
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Pozycjonowanie fraz (słów kluczowych) z sektora finansów nie odbiega
znacząco od innych branż. Po przeprowadzeniu nawet pobieżnych analiz
pierwszą dostrzegalną różnicą jest maskowanie prowadzonych działań
SEO, a mianowicie blokowanie dostępu do zaplecza botom wyszukiwarek
(popularnym przy analizie konkurencji) np.: Yahoo, czy SEO Majestic.
Blokowanie ma na celu zabezpieczyć know-how agencji SEM, ale także nie
narażać na szwank reputacji instytucji finansowych z powodu, bądź co
bądź, wątpliwej jakości stron odsyłających. (O tym jak można nadszarpnąć
wizerunek firmy przy okazji działań SEO przekonało się BMW kilka lat
temu http://news.bbc.co.uk/2/hi/4685750.stm).
Drugim aspektem charakterystycznym dla zaplecza branży finansowej jest
jego tematyczność. Zdecydowanie jego większa część to strony
tematycznie powiązane z pozycjonowaną stroną, a to za sprawą
możliwości wygenerowania dodatkowego przychodu z programów
partnerskich takich jak money2money.pl, tradedoubler.com, czy AdSense.
W wielu przypadkach powstaje sytuacja, że zaplecze stworzone na
potrzeby pozycjonowanej strony ewoluuje przekształcając się w osobny,
dobrej jakości projekt, który generuje nie tylko przychody, ale całkiem
przyzwoity zysk.

Najczęściej stosowany jest model efektywnościowy, gdzie opłaty
pobierane są jedynie za uzyskane pozycje z dokładnością do jednego
dnia. Zastosowanie modelu abonamentowego, gdzie pobierane są
miesięczne kwoty bez względu na uzyskane efekty, wymaga dużego
zaufania na linii klient - agencja SEO.

Miłosz Woźniak
SEO manager
Cube Group

W przypadku SEO nie można zagwarantować obecności na wysokich
pozycjach. Związane jest to zarówno ze specyfiką wyszukiwarki Google
i zachodzących w niej zmianach, jak i działaniami SEO konkurencji.
Cytując wytyczne Google: Nikt nie może zagwarantować pierwszej pozycji
w rankingu Google.

56

rap

ort

y

Sty
AG czeń
EN 20
CJ 11
EI
Lu
NT
AG ty 20
ER
EN 11
AK
CJ
TY
EP
Ma
WN
r
R
E
BE zec
ZP 20
IEC 11
Kw
ZE
ŃS
DO iecie
TW
RY MEN ń 20
OW
NE Y
11
SIE
KG IH
CI
IER OST
Ma
I
N
j
G
UŻ 201
YT
EC 1
ZN
OŚ
Cz
ĆW
WI erwie
D
IN
RE EO c 20
TE
KL W 11
RN
AM IN
EC
Lip
A W TER
E
i
ME ec 2
IN NEC
TE
I
E
BA DIA 011
RN
DA SP
EC
NI OŁ
IE
A W EC
Sie
Z
r
NO
IN
MA pień
TE
FIN RKE 201
RN ŚCIO
EC WE
AN TIN 1
IE
SE G
Wr
MO
W
z
IN BIL
IN esie
TE
T
AG ERN ń
RN NY
EN ET
EC
CJ
IE
Pa
E R SOF
ź
T
EK WA
E- dzie
LA
M
TE AIL rnik
MO RE H
20
LE
M
WE OU
1
KO AR
I D SE
MY KE 1
Lis
OM
t
T
o
IN
E- pa
YM
G
C
MU OM d 201
ED
M
IO
LT
1
WE
IM ERC
ED E
Gr
u
I
A
MA dzie
W
SIE
KO RKE ń 20
CI
MU TIN 11
NI
G
KA W
CJ W Y
A W SZ
SIE UKI
REZERWACJA
CI WA
RK
AC
H

POWIERZCHNI

REKLAMOWEJ
reklama@interaktywnie.com
+48 661 878 882

KRYSZTAŁY SYMETRII. SPRAWDŹ,
KTÓRY BANK MA NAJLEPSZĄ
STRONĘ WWW
Beata Ratuszniak
redaktor Interaktywnie.com

Strona ING Banku Śląskiego najszybciej prowadzi użytkowników do
informacji - znalezienie numeru kontaktowego do zastrzeżenia karty zajęło
im średnio 67 sekund. Kolejnymi bankami, które najlepiej wypadły w rankingu,
są Getin Noble Bank i Pekao SA.
Getin Noble Bank SA można nazwać
najszybszym bankiem. Średni czas odszukania
informacji we wszystkich zadaniach wyniósł
75 sekund. Bank wygrał zdecydowanie pod
względem czasu w zadaniach dotyczących
znalezienia informacji o okresie kredytowania
i bezodsetkowym okresie spłaty na karcie.
Badani nie mieli większych problemów z żadnym
z zadań. Pozytywne opinie zebrała szata
graficzna, która została ocenia jako przejrzysta
i czytelna. Zastrzeżenia użytkowników budziły nie
zawsze dobrze widoczne czcionki oraz brak
wystarczających szczegółów odnośnie oferty
banku - wynika z raportu Symetrii.
Z kolei użytkownicy poszukujący informacji na
stronie Pekao SA musieli klikać nieco dłużej. Tym
samym spadła również satysfakcja badanych z
odwiedzonej strony. Niemniej jednak,
w porównaniu do reszty banków, Pekao zyskał
lepszy czas i wyższe noty.
Największy problem użytkownicy mieli
z odszukaniem okresu przyznania kredytu
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hipotecznego. Elementem ocenianym
pozytywnie jest jakość treści w opisach
produktów. Główny problem stanowiła
wyszukiwarka, która nie zawsze zwracała
pożądane rezultaty.

Ważne informacje ukryte, za
dużo podstron i grafik
Użytkownicy, którzy poruszają się po stronach
banków, niechętnie odnoszą się do zbyt dużej
liczby tekstów. Nadmiar informacji oceniany był
negatywnie, również w kontekście obawy przed
niezrozumieniem oferty banku. Co ważne,
użytkownicy wskazują również na brak
wyróżnienia najistotniejszych kwestii, a co za tym
idzie - na bałagan na stronie i ukrywanie
ważnych informacji w gąszczu tych mało
ważnych.
Wyszukiwarki również nie są najmocniejszą
stroną witryn największych banków. Nie zawsze
wpisanie frazy do wyszukiwarki owocowało
zwróceniem właściwych wyników.

Źródło: Kryształy Symetrii

- Po wprowadzeniu w wyszukiwarkę banku hasła:
Visa Gold, w liście rekordów tytuły były duże, ale
nie odnosiły się bezpośrednio do nazwy Visa
Gold. Poszukiwanie nazwy karty w tekście było
dla mnie mało intuicyjne i miałam ochotę
zaprzestać dalszego przeszukiwania - wynika
z jednej z opinii na temat Multibanku.
Z kolei na stronie PKO BP użytkownicy wskazali
na minus ze strony zbyt dużej liczby podstron,
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niejednoznacznego nazewnictwa i konieczności
zbyt dużej liczby klików, by trafić w odpowiednie
miejsce.
- Trudno znaleźć poszukiwane informacje - są
ukryte w dużym zagłębieniu poziomów menu
- mówi jedna z opinii.
Wśród niedogodności użytkownicy wskazują
również przeładowanie grafikami. Symetria w
raporcie wskazuje tu również na zjawisko ślepoty
bannerowej - internauci pomijają zbyt wiele grafik
myśląc, że to bannery reklamowe (BZ WBK).
Wyniki badania Kryształy Symetrii
1.

ING Bank Śląski

2.

Getin Noble Bank

3.

Bank Pekao SA

4.

Multibank

5.

mBank

6.

Bank Zachodni WBK

7.

Bank Millenium

8.

PKO Bank Polski

9.

Kredyt Bank

10.

Bank Handlowy

Źródło: Kryształy Symetrii
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Jak wyglądało badanie?
Do badania przyjęto listę banków wskazanych
przez ekspertów portalu Money.pl, który założył,
że:
lista może się składać z 10 najwyżej
notowanych banków z listy 100 największych
instytucji finansowych tygodnika Polityka,
bank musi posiadać ofertę skierowaną do
klientów indywidualnych.
Z tak utworzonej listy usunięto Bank Gospodarki
Krajowej (nie posiada on oferty skierowanej do
osób indywidualnych), a w ramach grupy BRE
Bank SA przebadano jej detaliczne marki, mBank
i MultiBank.
Na stronie każdego banku użytkownicy wykonali
4 zadania przygotowane przez ekspertów

Symetrii. Zostały one dobrane zgodnie
z najczęstszymi potrzebami informacyjnymi
klientów stron bankowych, wskazywanymi
w raporcie Google. Ze względu na ochronę
danych osobowych i informacji, analizie została
poddana część informacyjna, a nie transakcyjna
serwisów bankowych. System losowo przydzielał
bank do poszczególnego użytkownika, w taki
sposób, aby nie był to bank, którego jest on
klientem.Użytkownicy zostali poproszeni
o następujące działanie:
1. Sprawdzenie maksymalnego okresu czasu, na
jaki bank może przydzielić mieszkaniowy kredyt
hipoteczny w złotówkach klientowi
indywidualnemu.
2. Odszukanie numeru telefonu, pod który należy
zadzwonić aby zastrzec zagubioną kartę
płatniczą.
3. Sprawdzenie jaki jest okres spłaty bez odsetek
dla złotej karty kredytowej "X" ( w miejsce "X"
podana była konkretna nazwa karty kredytowej).
4. Sprawdzenie jakie jest aktualne
oprocentowanie kwoty 5000 zł na koncie
oszczędnościowym "X" w walucie polskiej
(w miejsce "X" podana była konkretna nazwa
konta oszczędnościowego).
W badaniu wzięło udział 2 000 internautów,
rekrutowanych na portalu Money.pl za pomocą
narzędzia UserZoom. Patronem medialnym
badania jest serwis branżowy Interaktywnie.com.
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INTERNETOWY INWESTOR.
JAK ZACZĄĆ GRAĆ NA GIEŁDZIE?
Piotr Kowalski
dziennikarz Money.pl

Debiuty giełdowe prywatyzowanych przez Skarb Państwa spółek cieszą się
ogromną popularnością. Niektóre oferty przyciągnęły na warszawski parkiet
nawet 140 tys. nowych inwestorów. Tak duże zainteresowanie świadczy o tym,
że Polacy wciąż wierzą w magię szybkich i wysokich zysków z akcji.
By móc inwestować na giełdzie musimy założyć
rachunek maklerski. To za jego pośrednictwem
kupuje się i sprzedaje papiery spółek notowanych na
GPW. W tej chwili Polacy mają 1,5 miliona takich
rachunków. Zanim zdecydujemy się na konkretną
instytucję, warto poszukać w mediach i internecie
opinii na jej temat. Prasa i serwisy biznesowe co
jakiś czas publikują też zestawienia i rankingi biur
maklerskich.
Eksperci radzą, by na początek wybrać rachunek
dołączony bezpośrednio do konta bankowego.
I choć często takie rachunki nie oferują tak
szerokiego wachlarza możliwości, jak rachunki
otwierane bezpośrednio w biurach maklerskich, to
dla początkującego inwestora dodatkowe
funkcjonalności, jak np. dostęp do kalendarza
inwestycyjnego, notowań on-line czy analiz nie są aż
tak istotne. - Najważniejsze są koszty prowadzenia
rachunku i złożenia zlecenia oraz wygoda - mówi
Jarosław Sadowski z firmy Expander.
A właśnie te cechy sprawiły, że już kilkaset tysięcy
Polaków korzysta z rachunków maklerskich
sprzężonych z internetowymi kontami bankowymi.
Być może kusi ich to, że często prowadzenie takiego
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rachunku jest darmowe. - Mogą oni także w każdej
chwili mogę dodatkowe środki przerzucić z konta
na giełdę i w drugą stronę. Na przykład gdy akcje
tanieją, wyjmujemy je z rachunku maklerskiego
i wkładamy na lokatę - mówi Sadowski.
Rachunek powiązany z kontem daje m.in.
możliwość ustalenia limitu do wysokości którego
będzie możliwe automatyczne pobieranie środków
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na
potrzeby realizacji giełdowych zleceń. Dzięki temu
w sytuacji, gdy na rachunku maklerskim klient nie
ma akurat wystarczających środków na realizację
zlecenia, pieniądze zostaną automatycznie pobrane
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Pierwsze banki, które zaoferowały rachunki
maklerskie powiązane z kontami to mBank
i Multibank, które od 2005 r. oferują rachunki
obsługiwane przez Dom Maklerski BRE. Pod koniec
ubiegłego roku klienci banków oferujących usługi
maklerskie sprzężone z kontami mieli niemal
ćwierć miliona rachunków.
Ale dziś taką możliwość oferują także najwięksi
rynkowi gracze: Pekao SA i PKO BP. Ten ostatni

kusi m.in. dostępem do obszernych materiałów
analitycznych - rekomendacji, komentarzy
giełdowych, analiz - przygotowywanych przez
analityków Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego.

W sieci może być taniej
To w jaki sposób będziemy składać zlecenia
przełoży się na koszty związane z inwestowaniem.
Biura maklerskie pobierają bowiem prowizje od
kupna akcji i ich sprzedaży. Ich wysokość jest
uzależniona od rodzaju rachunku: standardowy
lub internetowy, sposobu składania zlecenia
(osobiście, telefon, internet) i wartości inwestycji.
Przy zakupie akcji najczęściej prowizja wynosi od
0,39 do 0,49 proc. wartości transakcji. Ale z reguły
jest to nie mniej niż 2 zł. Przy sprzedaży z reguły
oscyluje wokół poziomu 0,2 proc.
By móc kupować akcje musimy przelać pieniądze
na nasz rachunek maklerski. Trzeba pamiętać, że
pieniądze ze sprzedaży akcji rozliczą się dopiero
po trzech dniach giełdowych (stan należności
przejdzie na konto zwykłe) i dopiero wtedy
dyspozycja przelewu może zostać wykonana.
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Same zlecenia składamy osobiście lub za
pośrednictwem telefonu lub internetu. Ten ostatni
sposób jest nie tylko wygodny, ale z reguły też
najtańszy. Ale gdy mamy jakiekolwiek
wątpliwości warto skontaktować się z maklerem.
Lepiej zapłacić prowizję od zlecenia przez telefon
niż pomylić się przy transakcji o wartości kilkuset
złotych.

Ważne są zasady. Warto się
ich trzymać
Giełda nie jest maszynką do robienia pieniędzy
i zanim zaczniemy sami kupować i sprzedawać
papiery spółek notowanych na GPW, warto
pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
Znawcy tematu radzą, że nim rzucimy się na
głęboką wodę, warto sprawdzić jak reagujemy na
ryzyko. - Samodzielnie inwestować na giełdzie
powinny osoby, które wcześniej już w jakiś inny
sposób bezpośrednio poznały rynek kapitałowy.
Na przykład poprzez rynek funduszy
inwestycyjnych. To daje możliwość
zaobserwowania naszych własnych zachowań
i to zarówno w sytuacji, gdy zyskujemy, jak
i wtedy gdy tracimy - mówi Michał Macierzyński,
dyrektor ds. innowacji banku PKO BP.
Zanim zdecydujemy, że jesteśmy gotowi na
samodzielną, giełdową grę, warto poświęcić czas
na edukację i zapoznać się z podstawowymi
pojęciami giełdowymi i wiedzą na temat tego, jak
składać zlecenia. - Poleciłbym albo poradniki
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albo gry giełdowe, w których dostajemy
wirtualne pieniądze i niczym nie ryzykując
możemy sprawdzić jak działają mechanizmy
rynku i kiedy realizowane są zlecenia kupna
i sprzedaży - mówi Jarosław Sadowski.
Gdy już nauczymy się składać zlecenia,
przyjdzie nam zmierzyć się z dużo większym
wyzwaniem. - Bo wiemy już jak kupić, ale
powstaje pytanie, co kupić i kiedy kupić. I to jest
najtrudniejsza część całego procesu - podkreśla
analityk Expandera i dodaje, że absolutnie nie
ma sensu kupowanie akcji spółek na chybił trafił.
- Inwestorzy kierują się różnymi rzeczami. Na
przykład analizą techniczną, czyli analizą
wykresów. Albo analizą fundamentalną, czyli
oceną wyników spółki. A często łączą jedno
z drugim. Do tego dochodzą rekomendacje
domów maklerskich - wylicza Sadowski.
- Gdybym zaczynał, skupiłbym się na dobrze
znanych spółkach WIG-20. To pozwoliłoby
w praktyce przekonać się jak działa giełda. No
i zainwestowana kwota nie powinna być zbyt
pokaźna - dodaje Macierzyński.
Przed kupnem akcji danej spółki staramy się,
poznać: aktualne wyniki finansowe. Jakie spółka
ma plany na przyszłość? Czy zarząd firmy
wzbudza zaufanie, w jakiej branży działa
spółka i jakie są perspektywy jej dalszego
rozwoju?

Zdaniem ekspertów na początku trzeba ustalić
zasady, których później trzeba się trzymać.
- Często ponoszą nas emocje i podejmujemy
nieprzemyślane decyzje na podstawie chwilowej
euforii lub strachu. Takie emocje lepiej odstawić
na bok - mówi Sadowski.
Dlatego warto założyć sobie pewien margines
straty.- Gdy kupimy akcje spółki, warto z góry
założyć sobie poziom, przy którym wychodzimy
z takiej inwestycji. Ustawiamy wtedy odpowiedni
zlecenie, tzw. stop loss. Określamy w nim poziom,
w którym automatycznie się ono realizuje. To też
działa w drugą stronę. Gdy np. na podstawie
analizy wyjdzie nam pewna wycena akcji spółki,
a aktualna wartość giełdowa ją znacznie
przekroczy, wtedy możemy zrealizować zyski
- mówi Sadowski.
Jak zakładamy rachunek maklerski
By założyć rachunek możemy pofatygować się
do domu maklerskiego. By podpisać umowę,
wystarczy dowód osobisty lub paszport. Warto
zwrócić uwagę na to jaki rodzaj rachunku
chcemy otworzyć. Standardowy lub internetowy.
Niektóre domy maklerskie pobierają różne
prowizje w zależności od rodzaju rachunku.
Rachunek możemy założyć też przez internet.
Wtedy procedura nieco się wydłuża, bo biuro
musi potwierdzić naszą tożsamość. Umowy do
podpisania dostajemy pocztą lub kurierem.
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O INTERAKTYWNIE.COM
Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich
pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy
osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech
pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba autorów, którzy
w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką
Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand Webstara 2008 dla
strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi
newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz omówieniami
najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do
najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com.
Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowego
i zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu
finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią Grupy
Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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