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Największa w Polsce platforma mobilna 

Największy system usług i płatności mobilnych w Polsce 

• W systemie zarejestrowanych jest blisko  0,6 mln użytkowników. 

• Obsługujemy ponad 40% wszystkich transakcji z wykorzystaniem telefonu komórkowego w kraju. 

• Nasze rozwiązania funkcjonują na wszystkich telefonach  komórkowych. 
 

Usługi i płatności mobilne 

• Bilety w komunikacji miejskiej, kolejowej i autobusowej (międzymiastowej). 

• Opłaty w strefach płatnego parkowania. 

• Bilety do kina (Multikino, Helios, kina niezależne). 

• Wypłaty w bankomatach bez użycia karty bankomatowej. 

• Natychmiastowe przelewy pomiędzy  użytkownikami na numer telefonu komórkowego. 

• Płatności za rachunki za pomocą kodów graficznych. 



Największa w Polsce platforma mobilna 

Bezpieczeństwo i najwyższe standardy  

• SkyCash Poland S.A., będący operatorem systemu, działa w oparciu o licencję agenta rozliczeniowego 
wydaną przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

• SkyCash spełnia rygorystyczne wymogi poufności i bezpieczeństwa transakcji, zachowując standard PCI 
DSS wykorzystywany w bankowości internetowej i mobilnej. 

 

Wyróżniające kompetencje i możliwości  

• System niezależny od instytucji finansowych oraz operatorów komórkowych 

• Nie wymagamy posiadania konta w banku, wystarczy aktywny numer telefonu komórkowego 

• Najbardziej rozbudowana sieć akceptacji w Polsce 

• W sposób efektywny przenosimy istniejące usługi naszych partnerów do świata mobilnego 

• Pozwalamy dotrzeć z ofertą do blisko 600 tys. nowych odbiorców. 

 
 



Największa w Polsce platforma mobilna 

Wiarygodny i prestiżowy partner  

• Samsung (a w przyszłości inni producenci) wybrał SkyCash jako jedną z niewielu domyślnie  
instalowanych aplikacji na nowych telefonach. 

• Orange Polska wraz ze SkyCash uruchomił  w Krakowie pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na 
świecie bilet miejski kupowany przy  wykorzystaniu technologii zbliżeniowej NFC.  

• SkyCash został wielokrotnie nagrodzony za innowacyjność i świadczone usługi:  

– 2014 – nagroda czytelników Auto Świat dla najlepszej aplikacji dla kierowców  

– 2013 – najlepsza polska aplikacja mobilna wg prestiżowego miesięcznika Mobility  

– 2011 – nagroda Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  



Transakcje w ciężar kart płatniczych 

Korzystając ze SkyCash można dokonywać transakcji w ciężar karty 
płatniczej. Rozwiązanie pozwala na wygodny zakup usług bez 
konieczności pamiętania o regularnym zasilaniu konta. 





Parkowanie w całej Polsce 

Białystok 
Bydgoszcz 
Chełmno 
Chorzów 
Ciechanów 
Częstochowa 
Gdańsk 
Gdynia 

Grudziądz 
Hel 
Kraków 
Krynica Morska 
Legnica  
Lublin 
Łódź 
Nysa 
 

Oleśnica 
Ostrołęka 
Pabianice 
Poznań 
Słupsk 
Sopot 
Swarzędz 
Szczecin 

Świnoujście 
Toruń 
Wałbrzych 
Warszawa 
Wąbrzeźno 
Wrocław 

Ponad 30 miast w Polsce - około 80% stref płatnego parkowania 





… 

Bilety komunikacji miejskiej w całej Polsce                                                                                 

Ponad 30 miast 

w Polsce 





Bilety kolejowe 

SkyCash to doskonałe rozwiązanie dla osób podróżujących 
koleją. Aplikacja pozwala też na wygodny zakup popularnych 
biletów ze wszystkimi obowiązującymi ulgami i zniżkami.  
 
Zakup biletu w SkyCash możliwy jest w: 
Kolejach Mazowieckich 
Kolejach Wielkopolskich 
SKM w Trójmieście.  
 
SkyCash jest ponadto pierwszym systemem w Polsce, który 
umożliwił zakup biletów kolejowych w technologii 
zbliżeniowej (NFC). Z tego błyskawicznego i łatwego w użyciu 
rozwiązania mogą korzystać pasażerowie Kolei 
Mazowieckich. 
 





Bilety do kina 

 SkyCash umożliwia zakup biletu do kina bez 
kolejek, bez wcześniejszych rezerwacji i z 
pełną możliwością wyboru miejsca. 

 Obsługujemy bilety w: 

  sieci Multikino 

  sieci kin Helios 

  kinie Atlantic w Warszawie 



Bilety PKS 

Dzięki SkyCash można  kupować komórką bilety na autokarowe 
przejazdy międzymiastowe. Firmą, która jako pierwsza 
wprowadziła taką możliwość jest PKS Polonus – jeden z 
największych przewoźników autokarowych w kraju. 



Przelewy P2P i wypłaty w 
bankomacie 

                                                   

 SkyCash umożliwia wypłatę gotówki 
z bankomatu bez konieczności posiadania 
karty. 

 Usługa dostępna w sieci Euronet – w ponad 
200 miastach w Polsce. 

 Wypłaty w bankomatach w połączeniu 
z natychmiastowymi przelewami SkyCash na 
numer telefonu komórkowego umożliwiają 
błyskawiczne przesyłanie gotówki w Polsce. 



NFC w płatnościach mobilnych 

SkyCash wraz z Orange Polska uruchomił w Krakowie pierwszy w Polsce 
i jeden z nielicznych na świecie bilet miejski kupowany przy  
wykorzystaniu technologii zbliżeniowej NFC.  



Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo - poziom kart płatniczych i bankowości on-line.  

Pieniądze bezpieczniejsze niż w portfelu. 

Indywidualne hasło dostępu do systemu.  

Indywidualny PIN do potwierdzania transakcji.  

Szyfrowana transmisja z weryfikacją certyfikatu. 

Licencja Agenta Rozliczeniowego przyznana przez Narodowy Bank Polski. 



Wyróżniające kompetencje i możliwości 

Dzięki zbudowanych kompetencjach w obszarze płatności i usług mobilnych SkyCash posiada najbardziej 
rozbudowaną sieć akceptacji w Polsce i systematycznie udostępnia mobilne usługi płatnicze zintegrowane 
z infrastrukturą swoich partnerów. 

 

W sposób efektywny przenosimy istniejące usługi naszych partnerów do świata mobilnego 

 

Współpraca ze SkyCash pozwala dotrzeć z usługami do nowych odbiorców, w tym do istniejącej bazy blisko 
0,6 mln użytkowników SkyCash. 

 



 Kontakt 
 

Adam Krypel 
CTO w SkyCash Poland S.A. 
e-mail: it@skycash.com 


