Jeszcze lepszy PeoPay z kodami BLIK
Bank Pekao S.A. stawia na rozwój wygodnej i nowoczesnej bankowości mobilnej. Teraz PeoPay
zostanie wzbogacony o funkcje BLIK, dzięki czemu stanie się najbardziej wszechstronną aplikacją
bankową i płatniczą w kraju.
7 lutego 2018 roku Bank Pekao S.A. oraz Polski Standard Płatności podpisali umowę, dzięki której już
wkrótce w aplikacji bankowości mobilnej PeoPay dostępne będą kody i funkcje BLIK.
W ten sposób Bank Pekao S.A., będący liderem w mobilnych płatnościach zbliżeniowych - już ponad
168 tysięcy użytkowników PeoPay ma aktywne płatności zbliżeniowe - zwiększy liczbę tradycyjnych
sklepów, w których klienci nie mający opcji zbliżeniowej będą mogli dokonać płatności aplikacją za
pomocą kodu BLIK. Wprowadzenie BLIK umożliwi również dokonywanie wypłat gotówki z dodatkowo
ponad 17 tys. bankomatów. Bank planuje jeszcze w tym roku udostępnić wszystkie kluczowe usługi
oferowane przez BLIK, takie jak płatności One Click, przelewy BLIK na numer telefonu oraz - jako
jeden z pierwszych w Polsce - płatności cykliczne w internecie.
- Aplikacja bankowości mobilnej PeoPay jest tworzona we współpracy z klientami. Jest wygodna i
funkcjonalna, a w sferze płatności ma być użyteczna w jak najszerszym zakresie. Rozbudowanie jej o
funkcje BLIK to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów i krok dzięki któremu PeoPay stanie się
najbardziej wszechstronną aplikacją bankową i płatniczą w kraju - mówi Marek Tomczuk, Wiceprezes
Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.
Wzbogacanie PeoPay o funkcje BLIK będzie przeprowadzane dwufazowo. W pierwszym etapie,
przewidzianym na drugi kwartał 2018 roku, użytkownicy PeoPay otrzymają pełną możliwość płatności
kodami w sklepach i w internecie (także płatności cykliczne) oraz funkcję wypłat z bankomatów. W
drugiej fazie wdrożenia, przewidzianej na trzeci kwartał 2018 roku użytkownicy aplikacji w ramach
BLIK będą mogli wykonywać przelewy na numer telefonu w oparciu o express elixir, a kody BLIK będą
akceptowane w terminalach POS Banku Pekao S.A.
- To przełomowy moment w rozwoju naszego systemu płatności. Dzięki udostępnieniu BLIKA przez
Bank Pekao S.A. dostęp do usługi będzie mieć 96 proc. użytkowników aplikacji mobilnych banków.
Tym samym BLIK ostatecznie potwierdza pełną powszechność systemu na polskim rynku – mówi
Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – Dodatkowo,
skorzystają na tym wszyscy, którzy już teraz płacą BLIKIEM, będzie on bowiem dostępny w kolejnych
60 tys. terminali płatniczych oraz ponad 1,7 tys. bankomatów Banku Pekao S.A.
BLIK to jedna z najszybszych metod płatności w sklepach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.
W 2017 roku jego użytkownicy wykonali ponad 33 miliony transakcji, o wartości 4,5 mld zł.
Najdynamiczniej rozwijającym się kanałem BLIKA są płatności w e-sklepach, które stanowią obecnie
ponad 70 proc. wszystkich transakcji – w ten sposób można płacić praktycznie w całym polskim e-

commerce. BLIKIEM można także obecnie wypłacać pieniądze w ponad 17 tys. bankomatów oraz
płacić w 230 tys. terminali w punktach sprzedaży. Po udostępnieniu usługi przez Bank Pekao S.A.
liczby te wzrosną odpowiednio do 19 tys. i 290 tys.
BLIK stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze
technologie informatyczne i posiada już ponad 6 milionów użytkowników. Możliwość skorzystania
z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej, po włączeniu Banku Pekao S.A., będzie miało ok. 90 proc.
wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski
Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej
funkcjonalny dla jego użytkowników.
Aplikacja bankowości mobilnej PeoPay, w myśl zasady aktywnego dostosowywania się do oczekiwań
klientów, regularnie rozszerza swoje możliwości. W styczniu 2018 roku do wprowadzono kalendarz
płatności, który pozwala sprawdzić zaplanowane przelewy oraz zlecenia stałe. Klienci dostali również
dostęp do informacji o posiadanych rachunkach inwestycyjnych w Domu Maklerskim Pekao oraz
funkcję przelewów na rachunek inwestycyjny. Wprowadzono również możliwość wykonywania
przelewów zagranicznych. Na przełomie lutego i marca 2018 roku w aplikacji pojawią się kolejne
udogodnienia takie jak zarządzanie kartami, nadawanie PINu do kart debetowych oraz funkcja
komunikatora.
PeoPay to aplikacja bankowości mobilnej, udostępniona klientom banku w październiku 2017 roku.
Jest pierwszą aplikacją w kraju, która wykorzystuje biometrię, w zależności od modelu smartfonu odcisk palca, bądź Face ID do potwierdzania transakcji, pozwala na płacenie za granicą w obcej
walucie (wielowalutowość) oraz umożliwia płacenie za zakupy internetowe bezpośrednio w telefonie.
Pozwala również płacić we wszystkich terminalach zbliżeniowych w kraju i za granicą.

