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Wykorzystanie przez Bank Pocztowy Wykorzystanie przez Bank Pocztowy 
bezpiecznego podpisu elektronicznego do 

zawierania umów z Klientami

19 lutego 2009 roku

Misja Banku Pocztowego

„Uczynienie usług finansowych dost ępnych „Uczynienie usług finansowych dost ępnych 
i przyst ępnych dla ka żdego Polaka”

oferta dostępna dla każdego Klienta, w każdym miejscu w  Polsce
szeroka sieć sprzedaży naziemnej
nowoczesne kanały dostępu (Internet, mobile)
atrakcyjna cenowo, prosta oferta
nowy wizerunek Poczty Polskiej, jako specjalisty usług finansowychnowy wizerunek Poczty Polskiej, jako specjalisty usług finansowych
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Multikanałowo ść dost ępu do oferty 

Stanowiska Finansowe
w urzędach pocztowych 

Bankowość 
Mobilna 

Sieć własna 
Banku Pocztowegow urzędach pocztowych 

1905
• produkty podstawowe

Mobilna 

33 000 k
•samoobsługa

Banku Pocztowego

57
• produkty zaawansowane

Kredyt Raz Dwa - wyró żniki

Założenia oferty:

Kredyt gotówkowy Raz Dwa
produkt dostępny w sieci pocztowej, gdzie brak pracownika banku
szybki proces on-line - „pokaż dowód, weź gotówkę”
bez zbędnych formalności
prosta oferta – od 500 do 5000 zł, od 6 do 36 mies.
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jako Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jako 
dostawca technologii bezpiecznego podpisu 

elektronicznego

19 lutego 2009 roku

Michał Szymański
Członek Zarządu
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Sztandarowym produktem KIR S.A. jest system elektronicznych rozliczeń 
międzybankowych ELIXIR

Do zabezpieczania transakcji w systemie ELIXIR od 1994 roku Do zabezpieczania transakcji w systemie ELIXIR od 1994 roku 
wykorzystujemy podpis elektroniczny i certyfikaty klucza publicznego 
generowane przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Od 2003 roku jesteśmy kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne

Poza usługami certyfikacyjnymi oferujemy szeroką gamę produktów 
związanych z funkcjonowaniem e-Biznesu, m.in.:

– Usługi zarządzania dokumentami – Usługi zarządzania dokumentami 
(odczyt optyczny, archiwizacja elektroniczna i papierowa)

– Usługa EBPP wdrożona pod marką BILIX

– System PayByNet umożliwiający płatności on-line m.in. w ramach platformy 
ePUAP
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Zalety podpisu elektronicznego

Unikalno ść – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis 
elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem
Integralno ść – jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem Integralno ść – jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem 
elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji 
podpisu
Niezaprzeczalno ść – tylko osoba posiadająca dane służące do 
składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi 
zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis pod danym 
dokumentem
Potwierdzenie to żsamo ści – dane osoby składającej podpis zawarte w 
certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi 
certyfikacyjne
Obni żenie kosztów funkcjonowania firm i instytucji
Usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów

Zastosowania certyfikatów kwalifikowanych

Zgodnie z ustawą, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany 
w oparciu o kwalifikowany certyfikat może zastąpić każdy dokument 
tradycyjny, do którego ważności wystarczy podpis własnoręczny, np.:tradycyjny, do którego ważności wystarczy podpis własnoręczny, np.:

Oferty i umowy (w tym zawierane na odległość)

Podania i wnioski administracyjne

Faktury VAT

Dane do GIIF

Dokumenty wewnętrzne, np. wnioski urlopowe

ELS – podpisywanie danychELS – podpisywanie danych

Deklaracje podatkowe (od 16 sierpnia 2006 r.)

Deklaracje ZUS (obowiązkowo od lipca 2009 r.)

Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze (wymagane 100 tys. podpisów)
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Upowszechnianie certyfikatów kwalifikowanych

Liczba wszystkich aktywnych certyfikatów kwalifikowanych w Polsce 
dynamicznie rośnie: ponad 203 tys. (stan na 15 lutego br.)dynamicznie rośnie: ponad 203 tys. (stan na 15 lutego br.)

KIR S.A. wydaje certyfikaty kwalifikowane zarówno bezpośrednio 
(sieć 17 oddziałów w całej Polsce), jak i poprzez szeroką sieć partnerów, 
na którą składają się zarówno banki, jak i inne podmioty gospodarcze

Szansą na dalsze upowszechnianie podpisu elektronicznego jest też 
podpis mobilny: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. wspólnie z firmami 
Polkomtel i MobiTrust wdrożyła rozwiązanie pozwalające na  
wykorzystanie telefonu komórkowego do autoryzacji i składania 
bezpiecznego podpisu elektronicznego

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy Wykorzystanie przez Bank Pocztowy 
bezpiecznego podpisu elektronicznego do 

zawierania umów z Klientami

19 lutego 2009 roku
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Proces przyznawania kredytu Raz Dwa

Krok 1: Zło żenie wnioskuKrok 1: Zło żenie wniosku

•Akceptacja wniosku

•Wygenerowanie umowy z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Krok 2: Odbiór gotówki 

Klient Banku Pocztowego na koniec 2009 roku 
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Kredyt gotówkowy 

Kredyt gotówkowy 
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Kredyt gotówkowy 

+165%
dynamika

Kredyt gotówkowy 
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Kredyt gotówkowy 

12 795 

5 074 

Wykonanie na 15-lutego

Kredyt gotówkowy Raz Dwa

Kampania reklamowaKampania reklamowa
luty-kwiecień

reklama telewizyjna
reklama radiowa
portale internetowe
plakaty i ulotki informacyjne w witrynach 
Oddziałach Banku i Urzędach PocztowychOddziałach Banku i Urzędach Pocztowych
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Kredyt gotówkowy Raz Dwa

www.lokaty-online.pl

Pierwszy w Polsce internetowy sklep lokat on-line

Zautomatyzowany proces – bez podpisywania umowy przez klienta

Atrakcyjna oferta lokat terminowych – konkurencyjna na tle rynku:

Killer Lokata – 8% na 10 dni

Lokata 6M – 6,35%

Alicja 2008 – za umożliwienie zakładania lokat dla osób nie posiadających 

rachunku w Banku Pocztowym

www.lokaty-online.pl
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www.lokaty-online.pl

Nowe funkcjonalno ści:

Możliwość zrywania lokat on-line

www.lokaty-online.pl

Od lipca 2008:

Ze sklepu lokat skorzystało 7,2 tys. osób

Założono 13,5 tys. lokat

Wartość środków zgromadzonych 

w sklepie to: 40 mln zł

Dziennie Klienci składają 450 wniosków
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Wniosek on-line

Podpis elektroniczny

Bank Pocztowy i Krajowa Izba Rozliczeniowa 
poszerzają współpracę o umowę o dystrybucji 

podpisu elektronicznego
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Przyszło ść - BILIX w Banku Pocztowym

Dziękujemy za uwag ę
Zapraszamy do zadawania pyta ń


