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Mapa Polskiego Fintechu 2020 to już trzecia edycja projektu
zainicjowanego przez redakcję cashless.pl w 2018 r. Jesteśmy
przekonani, że jest to najpełniejszy obraz branży fintechowej
w Polsce.
Projekt obejmuje ponad 200 wywodzących się z Polski spółek świadczących
nowoczesne usługi finansowe, wiele projektów fintechowych wprowadzonych przez tradycyjne instytucje finansowe takie jak banki czy towarzystwa
ubezpieczeniowe, a także oddzielną kategorię najpopularniejszych zagranicznych fintechów, obsługujących klientów z Polski.
Fintechy umieszczone na Mapie Polskiego Fintechu pogrupowaliśmy na kategorie w zależności od rodzaju usług, jakie oferują. Są tu więc m.in. firmy
obsługujące płatności elektroniczne, oferujące pożyczki i kredyty, działające w obszarze kryptowalut i specjalizujące się w wykorzystaniu technologii
blockchain, spółki oferujące nowoczesne usługi ubezpieczeniowe, itd. Mapa
Polskiego Fintechu 2020 powstała przy wsparciu fundacji Fintech Poland.
Prezentacji Mapy Polskiego Fintechu towarzyszy ogłoszenie zwycięzców fintechowych nagród cashless.pl. W przeszłości prezentacja Mapy oraz wręczenie fintechowych nagród cashless.pl było okazją do spotkania się ca-
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łej branży podczas wydarzenia cashless.pl Fintech Evening. W tym roku ze
względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa cashless.pl
Fintech Evening nie może się odbyć. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
powrócimy do tradycji organizowania tradycyjnych eventów. A tymczasem
zapraszam do lektury raportu z Mapą Polskiego Fintechu 2020.
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Szanowni
Państwo,

Bartosz Ciołkowski
dyrektor generalny na Polskę,
Czechy i Słowację w Mastercard Europe

Jeszcze pół roku temu nie bylibyśmy w stanie przewidzieć, że będziemy
świadkami wydarzenia, które spowoduje, że transformacja cyfrowa nabierze takiego rozpędu, wymuszonego przez uwarunkowania zewnętrzne. Pandemia zmusiła nawet tych najbardziej konserwatywnych konsumentów,
ale także instytucje i organizacje, do przejścia do świata online w wielu obszarach życia. Zwrot w kierunku usług cyfrowych w ostatnich latach był już
mocno widoczny, jednak to bezprecedensowe, globalne wydarzenie, jakim
jest pandemia, przyspieszyło zmiany o całe lata i jednocześnie pokazało, że
to kierunek, od którego nie ma odwrotu.
Dla firm fintech oznacza to szansę, której nie mogą przegapić, zwłaszcza, że
cyfrowy świat to ich naturalne środowisko.
Tym bardziej cieszę się, że każda kolejna edycja Mapy Polskiego Fintechu przygotowana przez cashless.pl, jest coraz obszerniejsza. Dużo satysfakcji daje mi też to, że Mastercard z wieloma z tych spółek współpracuje i wspiera w nieustannym rozwoju, jako partner pierwszego wyboru.
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To dla nas niezwykle budujące móc obserwować, jak wspólnie kreujemy
rozwiązania, z których chętnie korzystają konsumenci, banki i organizacje
z wielu różnych branż. Od niedawna jesteśmy jednym z udziałowców Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK – czołowego polskiego
fintechu, stworzonego przez banki, dzięki czemu w przyszłości będzie można nim płacić zbliżeniowo na całym świecie. Twisto oferuje mobilne rozwiązania płatnicze, sygnowane naszym logo. Współpracujemy również z fintechami o polskich korzeniach z ofertą dla małych i średnich przedsiębiorców,
takimi jak ZEN czy Aion. Jesteśmy jednym ze współzałożycieli The Heart,
który skupia się na ułatwianiu start-upom nawiązywania współpracy biznesowej z dużymi korporacjami. W ramach spółki-córki, The Heart Ventures,
powstają zupełnie nowe start-upy, jak np. Digital Gateways umożliwiający
cyfrowy onboarding klientów, oparty na biometrii, szczególnie potrzebny
w kontekście trwającej pandemii. Polskie firmy korzystają z elastycznej globalnej platformy Mastercard Accelerate, ułatwiającej im dostęp do naszych
narzędzi, a także sieci kontaktów. Fintechy są źródłem innowacji i swoimi
rozwiązaniami stymulują całą branżę finansową, pomagając jej stawać się
jeszcze nowocześniejszą.
Wszystkim firmom, które znalazły się na tegorocznej Mapie Polskiego Fintechu, serdecznie gratuluję! Trzymam kciuki, abyśmy za rok o tej porze mogli
dzielić się swoim doświadczeniem w kontekście odpowiednio wykorzystanej szansy, jaką przyniosła nam rzeczywistość.
Bartosz Ciołkowski
dyrektor generalny na Polskę,
Czechy i Słowację w Mastercard Europe
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Szanowni
Państwo,

Adrian Kurowski
dyrektor Visa w Polsce

zarówno liczba, jak i różnorodność firm, które znalazły się w tegorocznym
raporcie „Mapa Polskiego Fintechu” obrazują stopień rozwoju polskiego
sektora fintech. To zróżnicowanie pokazuje również w jak wielu obszarach
naszego codziennego życia są obecne płatności cyfrowe. Wywołane przez
pandemię zmiany w funkcjonowaniu konsumentów, biznesu i gospodarki,
bez wątpienia stanowią wyzwanie dla całej branży. Przy odpowiednim podejściu mogą jednak stać się dla firm szansą na rozwój i dotarcie z usługami
do osób, które w związku z obecną sytuacją po raz pierwszy zaczęły korzystać z nowych technologii.
W Visa wierzymy w rozwój sektora fintech i jego znaczenie dla budowania
cyfrowej gospodarki, która jest oparta na łatwo dostępnych i innowacyjnych
rozwiązaniach. Wspieramy fintechy, oferując im naszą wiedzę i doświadczenie, dedykowane konsultacje, a nawet wsparcie finansowe. Każdego dnia Visa łączy ze sobą miliony konsumentów i sprzedawców dzięki 3,5
miliardom kart, które są akceptowane w 61 milionach punktów detalicznych na świecie. Zasięg, możliwości i bezpieczeństwo naszej globalnej sieci
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ułatwiają rozwój nowych, ambitnych projektów. Pragniemy umożliwiać fintechom zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania klientów na szybkie i bezpieczne cyfrowe płatności, dlatego wdrożyliśmy szereg rozwiązań i narzędzi usprawniających współpracę z Visa, takich jak: Visa Developer Platform,
Visa Partner czy Visa Ready.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w dynamiczny rozwój
sektora fintech w Polsce. Chciałbym również pogratulować zwycięzcom nagród wyłonionych przez kapitułę konkursu a ufundowanych przez redakcję
cashless.pl. Wszystkich Państwa zapraszam do lektury tegorocznego raportu „Mapa Polskiego Fintechu”. Wierzę, że przed nami jest bardzo interesująca przyszłość cyfrowych płatności, którą możemy wspólnie tworzyć.
Z wyrazami szacunku,
Adrian Kurowski
dyrektor Visa w Polsce
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Blockchain
i kryptowaluty
Billon, BitBay, Coinfirm, Coinquista, Gratifu, Horum, Swaply, Litpay, ProtectAuth,
Ramp Network
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Crowdfunding
Beesfund, Patronite, Polak Potrafi, INC, Wspieram Kulturę, Find Funds, Wspieram.to,
Science Ship, Zrzutka.pl
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Cyberbezpieczeństwo
Bsafer, Digital Fingerprints, Esysco, Nethone, eSign, Piwik PRO
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Dostawcy
oprogramowania
Aileron, APDU, Basement, Bee-Tech, Billennium, BSS, Consdata, Efigence, Finanteq,
GPM Systemy, Mint Software, Nextapps
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Factoring
online
Brutto, Fandla Faktoring, Faktoria, Finiata, Fundio, inviPay, Monevia, NFG, Smart Faktor,
Smeo
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Firmy
pożyczkowe
TaniKredyt, Visset, Pożyczkodaj, Finansowo.pl, Fintredo, Superkasa.pl, Net Gotówka,
Provema, Smartney, Solven, Syner, Szybka Moneta, Vippo, Vivus, wonga.pl, Yolo
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Insurtech
Boomerun, YU, hiPRO, Kasa Wraca, RoWhere, Protect.me, PZU GO, Screenity
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Kantory
internetowe
Aforti Echange, liderwalut.pl, Cinkciarz, Internetowykantor.pl, Walutomat, Dollarro,
DomWaluty.pl, Nkantor, Trejdoo, Monero, Best eKantor, Amronet, Giełda Walut, Plus
Kantor, Dobry Kantor, Kanto Online, Xchanger
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Paperless
Autenti, Bankmail, IC Solutions, Identt, MojeID, mSzafir, Signius, Nu Delta
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Płatności
NicePay, PayTo.app, Koleo, Autopay, TubaPay, Be Loyal, Blue Media, Booksy, Cardina,
CashBill, Centreo, eService, Mobiltek, Jakdojade, Dotpay, Easysend, eCard, Espago,
Fenige, FiberPay, Fintecom, Ofiaromat/Elektroniczna Taca, Wpłata na kartę, GoPay,
ITcard, IgoriaCard, imoje, Moje Usługi, iPOS, iTaxi, Paybynet, Qlips, Tpay, Paynow, mPay,
Jiffee, OneLoop, PayAir, PayArto, PayEye, Payland Net, Paymento, Przelewy24, PayTel,
PayU, Bilkom, Orlen Pay, Blik, Polskie ePłatności, Quicko, RentUp Europe, SkyCash,
SoftPos, Straal, uPAID
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Porównywarki
finansowe
Comperia, ePortfel24, Finegro, Loando, Rankomat, Czerwona Skarbonka
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Pożyczki
i kredyty
Smart11, BanqUP, Car Smile, Credit Space, Dual Core, ICRA, Kontomatik, LeaseLink,
Lendi, mElements, My Płacimy, Bancovo, Ninja Lender, PayPo, Kredytmarket, Cash
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Sztuczna
inteligencja
AI Busters, Algolytics Technologies, Botwise, Digital Teammates, Dron, LogicAI, SLS
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Zarządzanie
finansami osobistymi
2Take.it, BillTech, Urban One, Exeria, Finbliqs, Sportbonus, Cashap, Home Profit, IQ
Money, Cube, Klasomat, ePera, Goodie, LetsPay, Platforma Detalistów, Rachuneo,
Vocherify, Symmetrical, TMS, Ybanking, Zencard
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Zarządzanie
finansami przedsiębiorstwa
Cashdirector, Cashy, Taxxo, Exchord, Faktorama, Trefix, GreenCash, IdoSell, Chmura
Faktur, feeCompass, Price Panorama, eWindykator, NowyInteres.pl, Pergamin,
Placeme.pl, Pricely, SCFO, Premon, Surf4Tax, Taxly, TogetherData, Prześwietl.pl,
Vindicat, ZEN, Zweryfikujfirme.pl
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Fintechy
zagraniczne
Adyen, Azimo, BNC10, BP Remit, Bunq, Curve, Dipocket, Ebury, Fondy, InvestSuite,
Klarna, Mintos, Monedo, Monese, Monevo, myRIA, N26, Nayax, Neo, PayPal, PayUkraine,
Revolut, TransferWise, Twisto
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Jak powstała
Mapa Polskiego Fintechu
Mapa Polskiego Fintechu powstaje przy współpracy z czytelnikami,
wśród których nie brakuje właścicieli i pracowników firm
fintechowych. Na początku bieżącego roku w serwisie cashless.pl
ukazało się zaproszenie do wypełnienia ankiety. Udało się zebrać
ponad 100 zgłoszeń. Dodatkowo na Mapie Polskiego Fintechu
2020 znalazły się fintechy zidentyfikowane przez analityków
cashless.pl.
Podczas uzupełniania bazy firm korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł,
m.in. z poprzednich edycji Mapy Polskiego Fintechu, archiwum tekstów serwisu cashless.pl, osobistych relacji, itd.
Jak sama nazwa wskazuje, Mapa Polskiego Fintechu z zasady przedstawia
polskie firmy. Dotychczas znajdowały się na niej podmioty, których główna siedziba albo główne centrum rozwojowe mieści się na terenie Polski.
W tym roku na mapie umieszczono dodatkową kategorię, a więc najpopularniejszych firm oferujących nowoczesne usługi finansowe klientom z Polski, ale wywodzących się z innych krajów świata. Tradycyjnie też na mapie
znajdziecie nie tylko samodzielnie działające firmy, ale także projekty fintechowe wdrożone przez instytucje finansowe takie jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeżeli jakiś podmiot wdrożył kilka projektów – na
mapie obecne są wszystkie przedsięwzięcia, każde z własnym logotypem.
Firmy i projekty umieszczone na Mapie Polskiego Fintechu podzielono na
kilka kategorii, m.in.: płatności, zarządzanie finansami osobistymi, zarzą-
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dzanie finansami przedsiębiorstw, pożyczki i kredyty (oddzielnie firmy pożyczkowe), blockchain i kryptowaluty, crowdfunding, cyberbezpieczeństwo,
insurtech, kantory walutowe, faktoring, dostawcy oprogramowania, porównywarki finansowe i paperless (spółki pomagające w cyfryzacji). W przypadku instytucji, które prowadzą działalność dającą się przyporządkować do
kilku kategorii, o umieszczeniu w jednej z nich decydowała działalność przeważająca. Firmy wskazywały ją samodzielnie, jeśli zdecydowały się samodzielnie wypełnić ankietę lub decydowali o tym analitycy cashless.pl.
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ANALIZA POLSKICH FINTECHÓW
PODZIAŁ SEKTOROWY
Zdecydowanie najwięcej polskich fintechów działa w sektorze płatności –
to ponad 23 proc. firm jakie znalazły się na Mapie Polskiego Fintechu 2020.
Ponad 11 proc. to spółki, które zakwalifikowaliśmy jako firmy pomagające w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dalej znalazły się fintechy
świadczące usługi z zakresu zarządzania finansami osobistymi (9,5 proc.),
a dalej kantory internetowe, firmy pożyczkowe oraz inne instytucje działające w obszarze pożyczek i kredytów.
BR ANŻ A

LOKALIZACJA
Polskie fintechy najczęściej mają siedzibę w stolicy – dotyczy to ponad 56
proc. firm. Drugim najczęściej wybieranym przez fintechy miastem jest Poznań, gdzie swoje centrale ma prawie 12 proc. tego rodzaju polskich firm.
Znaczącym ośrodkiem jest także Wrocław.
LO K A L I Z A C J A
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FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Firma działająca w polskiej branży fintech najczęściej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – to ponad 63 proc. podmiotów. Prawie co trzeci fintech jest spółką akcyjną. Pozostałe formy prowadzenia działalności
gospodarczej są zdecydowanie rzadziej wykorzystywane przez przedsiębiorców z branży nowoczesnych usług finansowych.
F O R M A P R O W A DZ E N I A DZ I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J

LICZBA ZATRUDNIONYCH

L I C Z B A Z T R U D N I O N YC H

Pod względem liczby pracowników
najłatwiej znaleźć w Polsce fintech,
w którym pracuje od 11 do 50 osób.
Takie firmy stanowią prawie połowę
wszystkich fintechów w kraju. Podmioty zatrudniające do 10 pracowników stanowią mniej więcej jedną trzecią fintechów nad Wisłą. Stosunkowo
mało, bo tylko ok. 16 proc., to firmy
większe, zatrudniające powyżej 50 pracowników.

P Ł EĆ O S O B Y Z A R Z Ą DZ A J Ą C E J

ZARZĄDZAJĄCY
Zdecydowana większość polskich fintechów, bo aż ponad 87 proc., jest zarządzana przez panów.
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WIEK FIRM

R O K Z A ŁOŻ E N I A

Tylko niecałe 7 proc. fintechów to startupy, który powstały w bieżącym lub
ubiegłym roku. Niecałe 39 proc. podmiotów powstało między 2015 a 2018
rokiem. Najwięcej, bo ponad połowa
firm fintechowych w Polsce powstała
przed 2015 rokiem.
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Już zrewolucjonizowali polski
rynek usług finansowych,
a nie powiedzieli jeszcze
ostatniego słowa
Piotr Dziubak
sekretarz redakcji
cashless.pl

Revolut, Curve, DiPocket, Monese, Bunq, N26, Twisto, PayUkraine,
Klarna, Mintos, TransferWise, czy PayPal – i wiele innych
zagranicznych fintechów z sukcesem działa na polskim rynku.
Dlatego w tym roku przy okazji publikacji Mapy Polskiego
Fintechu po raz pierwszy postanowiliśmy zaznaczyć obecność
najważniejszych z nich.
Wśród wymienionych bezapelacyjnie najważniejsze miejsce zajmuje Revolut, który w ciągu kilku lat zyskał w Polsce ponad 1 mln, a na całym świecie
ponad 10 mln klientów. Brytyjski fintech zapewne jest najbardziej rozpoznawalną marką wśród firm proponujących na naszym rynku aplikację z kartą
i usługę przewalutowania środków. Niemiecki N26, brytyjskie Monese i Curve czy holenderski Bunq zbyt późno pojawiły się w Polsce z podobną ofertą, by, przynajmniej na razie, zagrozić Revolutowi.
Rola, jaką odegrały i ciągle odgrywają na polskim rynku finansowym takie fintechy jak Revolut, Curve czy Bunq, jest nie do przecenienia. Przypomina to rewolucję, jaką na rynku telekomunikacyjnym w 2007 r. wywołał
operator komórkowy P4, właściciel marki Play. Przełamał oligopol Orange,
T-Mobile i Plusa i przy wsparciu regulacyjnym zaoferował tańsze atrakcyjne
usługi. Ceny rozmów zaczęły spadać, a polski rynek po kilku latach stał się
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jednym z bardziej konkurencyjnych w Europie. Revolut czy Curve oferując
tanie i łatwe przewalutowanie środków, przełamały oligopol banków, które
pobierały wysokie prowizje przy każdej płatności kartą czy wypłacie z bankomatu podczas zagranicznych wojaży. Gdy po usługi fintechów sięgnęły
miliony Polaków, tradycyjne instytucje finansowe nie miały wyjścia. Także
w ich ofercie pojawiły się bankowe kantory, wielowalutowe karty lub plastiki, w których wszystkie transakcje są rozliczane po kursach organizacji płatniczych, czyli na znacznie bardziej atrakcyjnych warunkach niż dotychczas.
Czy to powstrzyma dalszą ekspansję tego typu fintechów w Polsce? To się
dopiero okaże, bo zapewne nie powiedziały one jeszcze ostatniego słowa.
Revolut sięgnął po najmłodszych klientów i zaoferował konta Junior. Brytyjski fintech aktywował też wreszcie wydaną przez Bank Litwy pełną licencję
bankową i rozpoczął na Litwie testy family and friends proponując depozyty objęte europejską gwarancją. Zapewne to kwestia czasu, kiedy tego typu
usługi uruchomi także w Polsce.
Zmiany zaszły też na rynku przelewów i przekazów transgranicznych. Tego
typu usługi w bankach także do tej pory wiązały się z wysokimi opłatami.
W tym przypadku zmiany przyspieszyły takie fintechy jak TransferWise, ale
kropkę nad i postawił Parlament Europejski i Komisja Europejska wprowadzając zasadę niższych jednolitych opłat za przelewy w euro także dla konsumentów i przedsiębiorców z krajów członkowskich spoza strefy euro.
Przed fintechami trudny sprawdzian. Wywołany pandemią kryzys na rynkach finansowych już zachwiał pozycją niektórych z nich. Zamknięte granice i uziemione samoloty powodują mniejsze zapotrzebowanie na najbardziej do tej pory popularne fintechowe usługi. Inwestorzy są też bardziej
ostrożni, jeśli chodzi o finansowanie startupów, które co prawda szybko powiększają bazę klientów, ale zainteresowanych głównie bezpłatnymi usługami, co powoduje, że od lat niektóre z nich są pod kreską. Jeśli fintechy
przetrwają ten trudny okres, to można się spodziewać, że będą nadal inicjować przełomowe zmiany na rynku i a ich rola będzie wzrastać, tak że staną
się silniejszą konkurencją dla tradycyjnych instytucji finansowych.
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Nagrody fintech
cashless.pl 2020
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Nominacje
do fintechowych
nagród cashless.pl

Premierze Mapy Polskiego Fintechu 2020 towarzyszy ogłoszenie
zdobywców fintechowych nagród cashless.pl. Podobnie
jak w ubiegłym roku tak i tym razem przyznaliśmy nagrody
w czterech kategoriach.
Najważniejsza z nich to Fintech Roku. Nominowaliśmy do niej spółki, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odniosły największe sukcesy. Druga kategoria nagród cashless.pl – Fintech Future, dotyczy tych fintechów, które
mają przed sobą najlepsze perspektywy. Z kolei Projekt Fintech, to kategoria, w której nominowaliśmy fintechy wdrażane przez tradycyjne instytucje
finansowe jak np. banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Ostatnia kategoria to Osobowość Fintech dla postaci o największym wpływie na branżę
fintech.
Kandydatów do poszczególnych nagród nominowała redakcja cashless.pl.
Wybraliśmy ich spośród firm i osób, o których w minionych 12 miesiącach
pisaliśmy najczęściej. Natomiast zwycięzców wybrała kapituła, do której zaprosiliśmy znanych ekspertów i managerów z branży finansowej. Znaleźli
się w niej, w kolejności alfabetycznej: Piotr Alicki, prezes KIR, Piotr Brewiński, radca prawny fundacji Fintech Poland, Elżbieta Burliga, dyrektor ds. rozwoju biznesu w First Data Polska, Bartosz Ciołkowski, dyrektor Mastercarda
w Polsce, Piotr Dziubak, sekretarz redakcji cashless.pl, Rafał Gołębiewski,

34

mapa polskiego fintechu

dyrektor Elavonu w Polsce, Mieczysław Groszek, prezes fundacji Polska Bezgotówkowa, Jakub Grzechnik odpowiedzialny za rozwój produktów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w Visie, Kamila Kaliszyk, dyrektor ds.
rozwoju rynku w Mastercard w Polsce, Jakub Kiwior, szef Visy na region Europy Środkowej i Wschodniej, Krzysztof Korus, radca prawny w kancelarii
DLK, Adrian Kurowski, country manager Visy w Polsce, Dariusz Marcjasz, wiceprezes KIR, Adam Matyaszek, wiceprezes IT Card, Aleksander Naganowski
odpowiedzialny za rozwój biznesu cyfrowego w Mastercard, Wojciech Pantkowski, dyrektor zespołu systemów płatniczych i bankowości elektronicznej
w Związku Banków Polskich, Dennis Peccoud, dyrektor wykonawczy obszaru transformacji w BNP Paribas, Andrzej Poniński, prezes Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, Sebastian Ptak, prezes firmy Blue Media, Adam Tencza, wiceprezes spółki PayTel, Robert Trętowski, wiceprezes
KIR, Jacek Uryniuk, redaktor naczelny cashless.pl, Szymon Wałach, dyrektor
pionu strategii w PKO BP, Paweł Widawski, prezes fundacji Fintech Poland,
Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes fundacji Polska Bezgotówkowa i Tadeusz
Woszczyński, country manager Hitachi w Polsce.
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FINTECH ROKU

W tym roku redakcja cashless.pl nominowała:
AUTENTI
Spółka oferująca narzędzia do podpisywania dokumentów na odległość.
W ostatnich miesiącach mogła pochwalić się zdobyciem dużych inwestorów, takich jak czołowe banki z Polski: Alior, BNP Paribas i PKO.
BANQWARE
Fintech, który chce w pełni wykorzystać możliwości jakie daje otwarta bankowość wprowadzona przez dyrektywę PSD II. Niedawno otrzymał zgodę
Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w oparciu o PSD II i pochwalił się pozyskaniem pierwszych klientów z Wielkiej Brytanii.
POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI (BLIK)
Firmy nie trzeba specjalnie przedstawiać. Oferuje system płatności mobilnych klientom większości banków na polskim rynku. Pozyskała inwestora
w postaci międzynarodowej organizacji Mastercard (finalizacja umowy w tej
sprawie nastąpiła kilka tygodni temu). Blik notuje przy tym spektakularny
wzrost liczby transakcji, głównie w internecie.
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CASHY
Spółka założona przez byłych managerów ING Banku Śląskiego. Platforma
Cashy to narzędzie dla dużych i średnich firm pomagające w utrzymaniu
płynności finansowej. Dzięki Cashy kupujący, którzy spłacają wcześniej faktury, otrzymują rabat, który jest wyższy od oprocentowania lokat terminowych. Z kolei wystawiający faktury otrzymują płatność szybciej w zamian za
udzielony rabat. W pierwszej rundzie finansowania spółka zebrała 4 mln zł.
PAYPO
Spółka zapewnia narzędzia do oferowania tzw. płatności odroczonych w internecie. Wśród inwestorów ma m.in. Aliora. Z kolei wśród partnerów biznesowych oferujących jej rozwiązanie są m.in. Allegro i operator usługi Przelewy24.

Tytuł Fintech Roku 2020 zdobywa

Autenti
Nasze rozwiązanie znacznie przyspiesza obrót dokumentów.
Powoduje, że można potwierdzić dowolny dokument przez internet,
bez wychodzenia z domu czy z biura, bez dodatkowych trudności, które
na co dzień dotyczą relacji biznesowych. Pomaga zawierać umowy
z kontrahentami, którzy są przedsiębiorcami, ale także z konsumentami.
Grzegorz Wójcik,
CEO Autenti
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FINTECH FUTURE

Nominacje do nagrody Fintech Future otrzymały:
AUTOPAY
To projekt trójmiejskiej spółki Blue Media. Autopay to m.in. aplikacja mobilna do automatycznych płatności za takie usługi jak np. przejazd płatnym
odcinkiem drogi. Autopay dostępne jest dziś na A1 i A4. Wkrótce usługa ma
być oferowana na innych odcinkach dróg w Polsce i nie tylko.
BOOMERUN
Aplikacja fitness, która w zamian za aktywność fizyczną i udzielenie zgód na
dostęp do danych o tej aktywności oferuje punkty, które następnie można
wymieniać na nagrody. Od wejścia na rynek aplikacja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród klientów, które przerosło nawet twórców, bo szybko
zabrakło nagród.
EPERA
W Polsce rozwiązanie to było niegdyś znane pod nazwą Haiz, gdy oferował je
Alior Bank. Obecnie jego twórcy rozwijają je w Singapurze gdzie trwają testy
z kilkoma partnerami. Jest ponoć szansa, by aplikacja umożliwiająca korzystanie z usług bankowych przez najmłodszych klientów, ale nie tylko, znów
była dostępna w Polsce.
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SOFTPOS (PAYARTO)
Mają to różne firmy z zagranicy, ma i polska spółka Payarto. SoftPos to terminal aplikacyjny, do zainstalowania na urządzeniach mobilnych takich
jak smartfony czy tablety. Payarto zaprezentowało działającego SoftPosa
umożliwiającego płatności także powyżej kwoty wymagającej autoryzacji
PIN-em, już podczas wydarzenia Impact, pod koniec ubiegłego roku.
ZEN
To polski fintech, który ściśle współpracuje z Mastercardem, a który oferować będzie pakiet nowoczesnych usług finansowych i płatniczych dla klientów firmowych. Start jego oferty przewidziany jest na połowę bieżącego
roku.

Tytuł Fintech Future 2020 zdobywa

Autopay
Autopay to system, który pozwala płacić samochodem za infrastrukturę
około drogową. Dzisiaj rozwiązanie dostępne jest na dwóch autostradach,
A1 i A4, i umożliwia automatyczne, bezdotykowe i bezkontaktowe płacenie
za przejazd autostradą, bez wyciągania portfela, czy bez płacenia kartą.
Wkrótce Autopay zostanie rozszerzony o dodatkowe usługi, takie jak myjnie
samochodowe, parkingi i to nie tylko w Polsce.
Miłosz Kurzawski,
CEO Autopay Mobility
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PROJEKT FINTECH

Do nagrody Projekt Fintech zostały nominowane:
MOJE USŁUGI
Projekt przygotowany przez ING Bank Śląski, a umożliwiający zarządzanie
w jednym miejscu stałymi opłatami takimi jak rachunki za prąd, gaz czy telefon.
MSZAFIR
Wdrożona przez KIR chmurowa wersja kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Umożliwia zdalne podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów, a mSzafir można aktywować przy wykorzystaniu bankowych danych
uwierzytelniających.
OFIAROMAT FDP
To opracowane pod auspicjami spółki First Data Polska urządzenie do przekazywania datków na cele charytatywne w formie bezgotówkowej.
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PAYNOW
Zaproponowana przez mBank bramka do płatności internetowych. Obecnie
w palecie dopuszczalnych narzędzi płatniczych znajdują się przelewy pay by
link i Blik. Wkrótce mają być dostępne także karty i raty.
WPŁATA NA KARTĘ
Usługa pozwalająca na deponowanie pieniędzy na rachunku powiązanym
z kartą płatniczą przy okazji płatności za zakupy realizowane w sklepie stacjonarnym. Usługa dostępna jest w sklepach Żabka.

Tytuł Projekt Fintech 2020 zdobywa

mSzafir
Ogromnie się cieszymy z nominacji do nagrody Projekt Fintech naszej
najnowszej usługi, kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir.
To wyróżnienie traktujemy jako dowód jego znaczenia na rynku zaufania.
mSzafir jest rozwiązaniem w pełni zdalnym. Do potwierdzenia tożsamości
użytkownika przed wydaniem kwalifikowanego certyfikatu wykorzystuje
bankowość elektroniczną. Jest też usługą w pełni wirtualną, gdyż złożenie
kwalifikowanego podpisu nie wymaga użycia karty, ani czytnika.
Elżbieta Włodarczyk
Dyrektor Linii Biznesowej Podpis Elektroniczny KIR
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OSOBOWOŚĆ
FINTECH

Nominacje do nagrody Osobowość Fintech:
PIOTR KURCZEWSKI
Założyciel i wieloletni szef spółek będących operatorem serwisu Przelewy24. Pozostał prezesem po zyskaniu inwestora strategicznego w postaci
duńskiej grupy Nets.
DARIUSZ MAZURKIEWICZ
Prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika. Pod jego kierownictwem Blik notuje dynamiczny wzrost liczby i wartości transakcji, szczególnie
w środowisku e-commerce. Spółka pozyskała też inwestora, którym została
organizacja Mastercard.
SEBASTIAN PTAK
Prezes trójmiejskiej spółki Blue Media. Firma pod jego wodzą rozwija nie
tylko narzędzia i usługi do płatności internetowych czy cyfryzacji procesów.
Coraz większą popularnością cieszy się jej rozwiązanie do płatności automatycznych Autopay. Blue Media kładą też duży nacisk na działania związane z ratowaniem klimatu.
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SONIA WĘDRYCHOWICZ
Była wiceprezes Citi Handlowego sławi polską myśl fintechową na świecie.
Obecnie pracuje w firmie doradczej McKinsey w Dubaju. Wcześniej zatrudniona była m.in. w banku JP Morgan Chase w Nowym Jorku.
ZBIGNIEW WILIŃSKI
Nowy dyrektor departamentu ds. fintech w Komisji Nadzoru Finansowego.
Twarz ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku kolejnego już z rzędu nowego
otwarcia KNF na problemy branży fintech. Ta pokłada nadzieje na to, że pod
wodzą Wilińskiego wreszcie z tego otwarcia będą jakieś pozytywne efekty.

Tytuł Osobowość Fintech 2020 zdobywa

Sebastian Ptak
Sebastian Ptak to jeden z najbardziej znanych managerów w polskiej branży
płatniczej. Od czerwca ubiegłego roku stoi na czele sopockiej spółki Blue
Media, która już od ponad 20 lat zmienia polskie finanse.
Zarządzana przez Sebastiana Ptaka firma w wyraźny i nieudawany sposób
angażuje się w projekty mające ograniczyć wpływ cywilizacji na klimat
i ogólnie środowisko naturalne. W sytuacji zagrażającej wszystkim katastrofy
klimatycznej działania tego rodzaju powinny być szczególnie zauważane,
niezależnie od tego w jakiej branży dana firma funkcjonuje. Sebastian
Ptak przez wielu ekspertów uznawany jest za jednego z tych managerów
fintechowych w Polsce, który wyznacza kierunki debaty w sprawach
dotyczących tej branży.
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Wszystko, czego potrzebuje fintech
do rozwoju swojego biznesu
W Mastercard rozumiemy, że zróżnicowanie potrzeb fintechów i obszarów ich
działalności sprawia, że jedna forma współpracy z fintechami byłaby niewystarczająca,
dlatego stawiamy na wszechstronne i kompleksowe podejście. Młode technologiczne
firmy wspieramy na każdym etapie ich rozwoju, dzieląc się swoim doświadczeniem
i technologią, współfinansując wybrane projekty oraz pomagając fintechom nawiązać
współpracę z zaufanymi partnerami zewnętrznymi. W ramach platformy Mastercard
Accelerate fintechy, w zależności od potrzeb, mogą znaleźć dla siebie odpowiednią
formę wsparcia.
Przez lata rozwijaliśmy szereg inicjatyw, które pomagają fintechom „wypłynąć na
szerokie wody”. W oparciu o naszą globalną sieć przetwarzania płatności pomagamy
im skalować biznes, co obok atrakcyjności rozwiązania oferowanego przez fintech jest
równie ważnym warunkiem do osiągnięcia międzynarodowego sukcesu.
W ramach platformy Accelerate oferujemy nasze wsparcie w następujących formach:
Start Path – globalny program dla start-upów, zapewniający
dofinansowanie i wsparcie ekspertów. Rocznie zgłasza się do niego
1,5 tys. start-upów. Do tej pory udało się im uzyskać dofinansowanie
o łącznej wartości ponad 1,5 mld $.
Fintech Express – Fintechy i technologiczni giganci uzyskują dostęp do
rozszerzonych licencji, dostosowanych pakietów usług, odpowiednich
zasobów i procesów, które przyspieszają wejście na rynek i pomagają
w międzynarodowej ekspansji.
Engage – Umożliwia wydawcom kart, detalistom i producentom IoT
dotarcie do ponad 150 partnerów technologicznych. Taka współpraca
znacznie przyspiesza rozwój danego produktu czy usługi. Firmy, które
outsourcują technologię, mają czterokrotnie większą szansę wejścia na
rynek niż te, które korzystają z technologii tylko in-house.
Developers – Dostęp do finansowych i płatniczych protokołów API.
Obecnie Mastercard ma już 60 takich API, m.in. chatbot API i blockchain
API. Korzystanie z tych platform pomaga fintechom wzbogacać swoje
usługi o innowacje z zakresu płatności.

W ten sposób pomagamy fintechom uwalniać ich potencjał, rozwijać ich rozwiązania
i tym samym wspólnie kształtować przyszłość handlu i finansów.

Płać Visa w telefonie
– szybko i wygodnie!
Niektóre płatności wymagają dodatkowej weryfikacji. Więcej na visa.pl

Nowy wymiar
elektronicznego
podpisu

Jedyny podpis dostępny w pełni
online, który wykorzystasz także
jednorazowo.
Zobacz jakie to proste na:
www.mszafir.pl
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