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PKO Bank Polski – największy bank w kraju 
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• Największy bank w Polsce od 

1919 roku i jeden z 

największych w regionie pod 

względem wielkości aktywów, 

zysku netto, wartości kredytów i 

depozytów,  bazy klientów i sieci 

dystrybucji 

• Największy bank w regionie i 

jeden z 26 największych w 

Europie pod względem 

kapitalizacji rynkowej 

• Udział rynkowy na poziomie 23 

procent pod względem liczby 

prowadzonych rachunków 

• Ponad 7,2 mln kart płatniczych 

we wszystkich segmentach 

rynku 

• Numer 1 w polskiej bankowości 

elektronicznej 



IKO to bankowość mobilna 4G – połączenie funkcji bankowości 

mobilnej i płatności mobilnych w jednym rozwiązaniu 
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IKO łączy najważniejsze funkcje płatnicze i bankowe 

Płatności 

mobilne 

Bankowość 

mobilna 
IKO 

Płatności w 

terminalach POS 

Wypłaty z 

bankomatów 

Płatności w Internecie 

Przelewy na numer 

telefonu 

Sprawdzanie salda 

Historia transakcji 

Przelewy na NRB 

+ = 

Czeki 
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Ekran główny aplikacji IKO 

Geolokalizacja 

Kod IKO używany 

do potwierdzania 

wszystkich 

płatności 

mobilnych 
Lista funkcji 

aplikacji w formie 

„karuzeli” z 

ikonami 

Lupa 

powiększająca 

kod IKO na cały 

ekran 

Saldo rachunku – 

źródła pieniądza do 

płatności mobilnych 

Pasek pokazujący 

czas ważności 

kodu IKO 
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Proces płatności w terminalu płatniczym i wypłaty z bankomatu 
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Proces płatności w Internecie i przelewu na numer telefonu 
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Konstrukcja wspólnego systemu płatniczego opartego o IKO 
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Wspólny 

system 

autoryzacji i 

rozliczeń 

Terminal POS 

Bankomat 

Serwis e-commerce 

Obecna aplikacja IKO pozostanie własnością PKO Banku Polskiego, natomiast 

pracujący „w tle” system autoryzacyjny i rozliczeniowy zostanie oddzielony i 

przeniesiony do organizacji międzybankowej. 



Potencjał rynkowy systemu płatności mobilnych opartego o 

IKO 
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• 16 mln klientów na start 

• >70% udziału rynkowego w segmencie młodych klientów 



Co będzie wspólne w aplikacjach poszczególnych banków? 
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• Ujednolicony proces dokonania płatności przez podanie 

kodu jednorazowego – ręcznie, przez zeskanowanie kodu 

QR, albo przez przesłanie go NFC 

• Standardy bezpieczeństwa – zabezpieczenie transakcji i 

aplikacji PINem  

• Dostęp do tej samej sieci terminali, bankomatów i 

serwisów e-commerce 

• Możliwość przesyłania przelewów na numer telefonu 

(P2P) między aplikacjami partnerów 

 

W ramach wspólnego standardu każdy partner będzie budował swoją własną 

aplikację dla klienta i konkurował jej jakością, łatwością obsługi czy wartościami 

dodanymi 



Dziękuję za uwagę. 


