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Streszczenie
We wstępie artykułu przedstawiono pojęcie i podstawy prawne szybkiego przelewu oraz na

zwy wybranych banków i szybkich przelewów przez nie realizowanych. Następnie zaprezento
wano sposób realizacji standardowego przelewu i szybkiego przelewu. W dalszej części artykułu 
porównano przebieg płatności kartą i szybkim przelewem w sklepie internetowym. We wnio
skach wskazano na zalety i wady szybkiego przelewu i związaną z tym możliwość upowszech
nienia się tego sposobu płatności wśród polskich konsumentów.

Pojęcie i podstawy prawne szybkiego przelewu
Szybki przelew (inaczej przelew błyskawiczny, ekspresowy, elektroniczny, 

bezpośredni, e-przelew) już od kilku lat jest dostępny na polskim rynku. Coraz 
więcej sklepów internetowych wprowadza możliwość płatności szybkim prze
lewem. Realizowany jest on przy udziale agenta rozliczeniowego pomiędzy 
dwoma różnymi bankami. Agentem rozliczeniowym jest bank lub instytucja 
kredytowa prowadząca działalność polegającą na świadczeniu usług płatniczych 
po zawarciu z przedsiębiorcą umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu in
strumentów płatniczych lub jest instytucją płatniczą, po uzyskaniu zgody na 
prowadzenie takiej działalności1. Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy 
jest w tym przypadku nazywany akceptantem (przedsiębiorca, który zawarł 
z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowaniu zapłaty przy użyciu elek-

1 Ustawa z 12.09.2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU z 2002, nr 169, poz. 
1385, z późn. zm., art. 2, pkt 1; Ustawa z 19.08.2011 o usługach płatniczych, DzU z 2011, nr 199, 
poz. 1175, z późn. zm., art. 3, ust. 1, pkt. 5.
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tronicznych instrumentów płatniczych)2. Elektroniczny instrument płatniczy to 
każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na od
ległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu infor
matycznych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza nie
zbędną do dokonania operacji3. Natomiast sam instrument płatniczy jest zindy
widualizowanym urządzeniem lub uzgodnionym przez użytkownika i dostawcę 
zbiorem procedur wykorzystywanym przez użytkownika do złożenia zlecenia 
płatniczego4. Listę agentów rozliczeniowych prowadzi Narodowy Bank Polski5. 
Agentami rozliczeniowymi, którzy realizują szybkie przelewy, są np. BLU- 
EPAY SA, eCard SA czy PayU SA.

Szybki przelew jest zwykle wykorzystywany przez konsumenta do płatno
ści w Internecie za kupowane towary, ale także i usługi (np. doładowanie tele
fonu komórkowego w systemie pre-paid), jeśli strona internetowa danego skle
pu lub usługodawcy oferuje taką możliwość. W rzadszych przypadkach szybki 
przelew jest także oferowany konsumentowi w systemie transakcyjnym jego 
banku internetowego, np. mBanku6 lub za pomocą strony internetowej agenta 
rozliczeniowego, np. BlueCash7 (w obydwu przypadkach za dodatkową opłatą).

Wybrane banki uczestniczące w realizacji szybkich przelewów podczas 
płatności w Internecie i ich nazwy przedstawiono w tabeli 1. Nie każdy jednak 
ze wspomnianych agentów rozliczeniowych realizuje przelewy każdego z tych 
banków.

Tabela 1

Wybrane banki uczestniczące w realizacji szybkich przelewów w Internecie i ich nazwy

Nazwa banku Nazwa szybkiego przelewu
Alior Bank Płacę z Alior Bankiem
Bank Zachodni WBK Przelew24
BOŚ Płać z BOŚ
BPH Przelew z BPH
Citi Handlowy Płacę z Citi Handlowy
Crédit Agricole Bank Polski Crédit Agricole przelew online
Eurobank eurobank -  płatność online
ING Bank Śląski Płać z ING
Lukas Lukas e-przelew

2 Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych..., art. 2, pkt. 2.
3 Ibidem, art. 2, pkt. 4.
4 Ustawa o usługach płatniczych., art. 2, pkt. 10.
5 Lista podmiotów prowadzących działalność agenta rozliczeniowego, działających zgodnie 

z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
6 mBank, http://www.mbank.pl/ (25.02.2012).
7 BlueCash, https://bluecash.pl/ (25.02.2012).

http://www.mbank.pl/
https://bluecash.pl/
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mBank mTransfer
MeritumBank MeritumBank Przelew
Millennium Bank Millennium -  Płatności Internetowe
Multibank MultiTransfer
Nordea Płać z Nordea
Pekao Pekao24Przelew
PKO BP Płacę z Inteligo (dla konta Inteligo)
PKO BP Płacę z iPKO (dla usługi iPKO)
Toyota Bank Pay Way Toyota Bank

Źródło: opracowanie na podstawie: eCard, http://www.ecard.pl (25.02.2012); Merlin, 
http://www.merlin.pl/ (25.02.2012).

Szybki przelew jest więc usługą dostępną dla klientów najbardziej rozpo
znawalnych w Polsce banków (np. BZ WBK, Eurobanku, ING Banku Śląskie
go, mBanku, Millennium Banku, Pekao, PKO BP), ale także dla klientów nie
których innych banków.

Standardowy przelew a szybki przelew

Na rysunku 1 po lewej stronie przedstawiono przebieg standardowego prze
lewu, a po prawej stronie -  szybkiego przelewu. Zlecenie standardowego prze
lewu (lewa część rys. 1) przez konsumenta nie jest jednoznaczne z jego realiza
cją. Następuje jednak przepływ informacji od godziny zlecenia do godziny jego 
realizacji. Rozliczenia międzybankowe w ramach tzw. sesji są realizowane 
w systemie Elixir nadzorowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową8. Każdy 
standardowy przelew pomiędzy dwoma różnymi bankami jest realizowany jed
nak tylko w dni robocze w ramach tzw. sesji wychodzących (z banku konsu
menta -  jako banku A) i przychodzących (do banku sklepu -  jako banku B), 
przeważnie po trzy w ciągu dnia i głównie w czasie pracy banków. Godziny 
sesji wychodzących i przychodzących dla danego banku są stałe (zmieniane 
bardzo rzadko) i niewiele także różnią się pomiędzy poszczególnymi bankami. 
Jednakże godziny sesji wychodzących są ustalone na znacznie wcześniejszą 
porę niż godziny sesji przychodzących, by przelewy pomiędzy bankami mogły 
być realizowane płynnie. Pora dnia dla realizacji sesji wychodzących to prze
ważnie wczesne rano, rano i wczesne popołudnie, a dla sesji przychodzących: 
rano, wczesne popołudnie i późne popołudnie. Sesja wychodząca, w ramach 
której dany przelew zostanie zrealizowany, zależy od pory dnia, kiedy został 
zlecony (tab. 2 ), ale także i samego dnia.

8 m Bank, http://www.mbank.pl/ (25.02.2012).

http://www.ecard.pl
http://www.merlin.pl/
http://www.mbank.pl/
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Rys. 1. Porównanie przebiegu standardowego przelewu i szybkiego przelewu 
Źródło: opracowanie na podstawie: mBank, http://www.mbank.pl/ (25.02.2012).

Tabela 2
Przykładowe godziny i pory zlecania, realizacji i otrzymywania standardowych przelewów

w ramach sesji

Bank A (bank konsumenta) Bank B (bank sklepu) -  
godzina i pora otrzymaniagodzina 

i pora zlecenia
godzina 

i czas realizacji
pomiędzy a:a3 i a:a1 (po
południe, wieczór i noc)

godz. a:a1 (wczesne rano) 
-  sesja wychodząca I

godz. b:b1 (południe) -  
sesja przychodząca I

pomiędzy a:a1 i a:a2 (po
między wczesnym ranem i 
ranem)

godz. a:a2 (rano) -  sesja 
wychodząca II

godz. b:b2 (wczesne popo
łudnie) -  sesja przychodzą
ca II

pomiędzy a:a2 i a:a3 (po
między ranem i wczesnym 
popołudniem)

godz. a:a3 (wczesne po
południe) -  sesja wycho
dząca III

godz. b:b3 (późne popołu
dnie) -  sesja przychodząca 
III

Źródło: opracowanie na podstawie: mBank, http://www.mbank.pl/ (25.02.2012).

http://www.mbank.pl/
http://www.mbank.pl/
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Przelew zlecony w dzień inny niż roboczy, a także w czasie, kiedy po nim 
następują kolejne dni inne niż robocze, zostanie zrealizowany dopiero pierw
szego dnia roboczego po nich. Niekiedy istnieje także możliwość anulowania 
zleconego już przelewu, o ile nie nastąpiła jeszcze jego realizacja (tzn. w czasie 
kiedy jest przelewem oczekuj ącym). Natomiast z chwilą realizacji przelewu 
następuje już zaksięgowanie danej kwoty na koncie konsumenta, a przelewu 
anulować nie można. Konsument nie będzie mógł także anulować przelewu, 
jeśli sklep będzie miał konto w tym samym banku. Wtedy bowiem jest realizo
wany tzw. przelew wewnątrzbankowy, czyli wewnętrzny (w tzw. czasie rze
czywistym), który jest od razu księgowany. Czas rzeczywisty zależy jednak od 
banku i może wynosić kilkadziesiąt sekund, a także kilka -  kilkanaście minut.

Najczęściej przelew zlecony przed daną sesją wychodzącą (z banku konsu
menta) i zrealizowany następnie w jej ramach zostanie zaksięgowany na koncie 
sklepu (uznanie konta) zaraz po kolejnej, odpowiedniej sesji przychodzącej (do 
banku sklepu). Niekiedy jednak, choć bardzo rzadko, może się to odbyć dopiero 
po kolejnej sesji. Pora zlecenia przelewu przez konsumenta przy zamawianiu 
towaru w sklepie internetowym i dokonywaniu przedpłaty jest o tyle ważna, że 
sklep często w regulaminie zaznacza, że zacznie realizować zamówienie dopie
ro po otrzymaniu potwierdzenia realizacji przelewu. Należy także mieć na uwa
dze, by nie zlecać przelewu w piątek po południu, a także w sobotę, a nawet 
w niedzielę czy każdy dzień inny niż dzień roboczy (szczególnie jeśli następuje 
po nim jeszcze kolejny dzień lub dni inne niż dni robocze). Przelew taki zosta
nie zrealizowany dopiero pierwszego dnia roboczego po nich, w ramach pierw
szej sesji wychodzącej, a w tym czasie kwota przelewu jest już zablokowana na 
koncie konsumenta (mimo że nie zostają jeszcze podjęte żadne działania zwią
zane z przekazaniem jej na konto sklepu) i korzysta z niej wyłącznie bank kon
sumenta. Pora złożenia zamówienia nie ma natomiast znaczenia, jeśli konsu
ment wybiera płatność za nie dopiero przy odbiorze, ponieważ zamówienie 
w takim przypadku jest realizowane od razu po jego złożeniu.

Realizacja szybkiego przelewu pomiędzy dwoma różnymi bankami (prawa 
część rys. 1) następuje natomiast w zupełnie inny sposób niż przelewu standar
dowego. W ramach szybkiego przelewu są wykonywane dwa przelewy we- 
wnętrzne9, a w ich realizacji pośredniczy agent rozliczeniowy, maj ący konta 
zarówno w banku konsumenta (bank A), jak i w banku sklepu (bank B). Pierw
szy przelew wewnętrzny (przelew A) jest realizowany z konta konsumenta 
(konto A 1) na konto agenta rozliczeniowego (konto A2) w ramach banku kon-

9 Zasady realizacji przelewów ekspresowych w mBanku, BRE Bank SA, Łódź 2011, s. 2.
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sumenta. Drugi przelew wewnętrzny (przelew B) jest natomiast realizowany 
z konta agenta rozliczeniowego (konto B1) na konto sklepu (konto B2) w ra
mach banku sklepu. Agent rozliczeniowy otrzymuje informację o zrealizowaniu 
przez konsumenta przelewu na jego konto i dokonuje od razu przelewu ze swo
jego konta na konto sklepu10. Agent rozliczeniowy ma konta w wielu bankach, 
dlatego też może wykonywać tego rodzaju operacje. Zarówno pierwszy, jak 
i drugi przelew wewnętrzny jest realizowany w czasie rzeczywistym. Dlatego 
też przelew zlecony przez konsumenta realizowany jest bardzo szybko.

Korzystanie z szybkiego przelewu w przypadku, kiedy sklep ma konto 
w tym samym banku co konsument mija się z celem, ponieważ wtedy już stan
dardowy przelew jest wykonywany w czasie rzeczywistym, i nie jest tutaj ko
nieczne pośredniczenie agenta rozliczeniowego.

Płatność kartą i szybkim przelewem w sklepie internetowym

Na rysunku 2 po lewej stronie przedstawiono przebieg płatności kartą, a po 
prawej stronie -  przebieg płatności szybkim przelewem.

Po dokonaniu wyboru towaru i umieszczeniu go w koszyku przeważnie 
zawsze należy zalogować się na stronę sklepu. Niestety, bardzo niewiele skle
pów internetowych daje konsumentowi możliwość dokonania zakupu bez ko
nieczności logowania poprzedzonej rejestracją. Jest to dla konsumentów dość 
duże utrudnienie, ponieważ niekiedy ich zakupy w danym sklepie są jednora
zowe, a zmusza się ich do przechodzenia całej procedury rejestracji. Ponadto 
pozostawiaj ą swoje dane osobowe w bazie danych sklepu, a nie tylko na dołą
czanych zawsze do towaru dokumentach zakupu (np. paragonie czy fakturze). 
W obydwu przypadkach (płatność kartą i szybkim przelewem) ze względów 
bezpieczeństwa konsument powinien logować się na stronę sklepu internetowe
go dopiero po dokonaniu wyboru towaru, by być jak najkrócej zalogowanym 
(towar umieszczony w koszyku zostanie automatycznie przeniesiony do koszy
ka spersonalizowanego). Następnie należy wskazać formę płatności. Dokonanie 
przedpłaty, w jakiejkolwiek formie, oznacza właściwie zawsze niższe koszty 
przesyłki, tak więc pośrednio konsument jest do niej zmuszany. Zarówno płat
ność kartą, jak i szybkim przelewem jest zatem wymuszoną formą przedpłaty.

Po wskazaniu karty jako formy płatności (lewa strona rys. 2) należy to jesz
cze potwierdzić. Konsument powinien mieć jednak pewność, że posiadaną kartą 
może dokonywać płatności w Internecie. Jeszcze kilka lat temu tego rodzaju 
płatności mogły być dokonywane tylko kartą kredytową (utożsamianą najczę-

10 Sklep może jednak odrzucić ten przelew; P ayU , http://www.payu.pl/ (3.03.2012).

http://www.payu.pl/
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ściej z kartą wypukłą), jednakże obecnie coraz więcej banków wyposaża już 
wydawane przez siebie zwykłe, płaskie karty debetowe w taką funkcję.

Rys. 2. Porównanie płatności kartą i szybkim przelewem w sklepie internetowym 

Źródło: opracowanie własne.
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Transakcja dokonywana kartą płatniczą przez Internet to transakcja typu 
„IO” (Internet Order)11 przeprowadzana bez fizycznego okazania karty sprze
dawcy, na podstawie danych karty podawanych przez konsumenta. Wysokość 
oraz liczba transakcji tego typu powinny być, ze względów bezpieczeństwa, 
określone odpowiednimi limitami autoryzacyjnymi, najlepiej przez samego 
konsumenta w tzw. serwisie transakcyjnym banku, do którego ma on dostęp 
przez Internet. Najwłaściwsze jest utrzymywanie takich limitów na poziomie 
„0” i podnoszenie ich tylko na czas przeprowadzania transakcji, co jednak może 
być dla konsumenta uciążliwe.

Po potwierdzeniu karty jako formy płatności następuje przekierowanie ze 
strony sklepu internetowego na stronę agenta rozliczeniowego pośredniczącego 
w realizacji płatności w celu podania danych karty. Niestety, przekierowania na 
bezpieczną stronę agenta można spodziewać się tylko przy dokonywaniu płat
ności w polskich sklepach internetowych. Dokonuj ąc natomiast zakupu w skle
pie zagranicznym, konsument może być poproszony o podanie danych karty 
bezpośrednio na stronie sklepu. Jeszcze dalej posuniętą próbą ingerencji w dane 
karty konsumenta jest proponowanie tzw. dodania karty do konta założonego 
w danym sklepie, by (jak to jako zaletę przedstawia sklep) nie trzeba było za 
każdym razem podawać jej danych (np. w amerykańskim sklepie internetowym 
amazon.com). Z psychologicznego punktu widzenia nie jest to jednak dla kon
sumenta rozsądne rozwiązanie. W kolejnym kroku konsument wpisuje dane 
karty, a więc: symbol/nazwę organizacji płatniczej (najczęściej Visa lub Ma
sterCard), numer karty, datę ważności (miesiąc i rok), imię i nazwisko użyt
kownika oraz ewentualnie kod CVV2 lub CVC211 12. Jest to trzycyfrowy kod, 
podawany za numerem karty na jej odwrocie. Niestety, nie zawsze jest on wy
magany przy płatnościach w zagranicznych sklepach internetowych. Po wpisa
niu danych karty należy je potwierdzić, a następnie wylogować się ze strony 
agenta rozliczeniowego (jeśli zakupów dokonuje się w Polsce) z powrotnym 
przekierowaniem na stronę sklepu (w przypadku braku wylogowania nastąpi 
ono automatycznie po kilku sekundach). Ostatnim krokiem jest wylogowanie 
się z konta w sklepie internetowym.

Udział agenta rozliczeniowego w realizacji płatności szybkim przelewem 
(prawa strona rys. 2) nie jest widoczny. Jednakże po wskazaniu (właściwego dla

11 K. Łabenda, Zakupy po polsku. Ochrona praw i formy płatności, CeDeWu, Warszawa 2010, 
s. 176.

12 CVV2 (ang. Card Verification Value) dla kart Visa, CVC2 (ang. Card Verification Code) dla 
kart MasterCard; What to do if  compromised. Visa Europe data compromise procedures. Visa, 
grudzień 2010, s. 41, MasterCard rules, MasterCard, grudzień 2010, s. 6-7.
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swojego banku) i potwierdzeniu szybkiego przelewu jako formy płatności agent 
rozliczeniowy pośredniczy w przekierowaniu ze strony sklepu internetowego na 
stronę banku konsumenta. Konsument loguje się na konto w swoim banku, 
używając swojego numeru identyfikacyjnego, hasła i/lub dodatkowego hasła 
z tokenu13. Po zalogowaniu się konsument potwierdza tylko hasłem i/lub dodat
kowym hasłem z tokenu wypełnione już (łącznie z kwotą przelewu) dane na 
elektronicznym formularzu. Jako odbiorca przelewu będzie figurował agent 
rozliczeniowy, nie sklep internetowy, co może utrudnić konsumentowi w przy
szłości weryfikację przeprowadzonych operacji na swoim koncie.

Po dokonaniu potwierdzenia przelewu konsument może wylogować się ze 
strony banku, jeśli jednak tego nie zrobi, wylogowanie wraz z przekierowaniem 
na stronę sklepu internetowego nastąpi automatycznie po kilku sekundach. 
Ostatnim etapem jest wylogowanie się z konta w sklepie internetowym.

To, czy szybki przelew zostanie od razu zrealizowany, zależy jednak od go
dzin i dni księgowania przelewów wewnętrznych przez bank konsumenta i bank 
sklepu internetowego.

Sam przebieg płatności kartą i szybkim przelewem jest dość podobny, jed
nakże dodatkowego potwierdzenia operacji wymaga się tylko w przypadku 
płatności szybkim przelewem. Dokonanie płatności przy użyciu znalezionej lub 
ukradzionej karty jest więc możliwe, jeśli nie zostanie ona zastrzeżona i jeśli są 
do niej przypisane wystarczająco wysokie limity autoryzacyjne. W przypadku 
szybkiego przelewu nie jest to możliwe, gdyż jego istotą jest oddzielenie samej 
płatności od jej potwierdzenia.

Zakończenie

Szybki przelew jest formą przedpłaty, podobnie jak standardowy przelew 
i płatność kartą. Wybór takiej formy płatności pozwala konsumentowi zaosz
czędzić na kosztach przesyłki (płatność za przesyłkę dopiero przy odbiorze jest 
zawsze o kilka złotych droższa z uwagi na dodatkowe ryzyko sklepu interneto
wego). Paradoksalnie, konsument odnosi więc korzyść pomimo tego, że po
średnio naruszane jest jego prawo do nieponoszenia kosztów nabycia towaru 
przed jego otrzymaniem w ramach tzw. sprzedaży na odległość.

Szybki przelew jest znacznie prostszy dla konsumenta do realizacji niż 
przelew standardowy -  nie wymaga bowiem wprowadzania danych adresowych

13 Token -  urządzenie, niezależne od komputera, niewymagające fizycznego podłączenia, ma
jące algorytmy kryptograficzne, dzięki czemu możliwa jest autoryzacja transakcji. Za: 
B. Świecka, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 119. Urządzeniem takim 
może być telefon komórkowy konsumenta wraz z zainstalowaną w nim odpowiednią aplikacją.
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sklepu internetowego, tytułu przelewu oraz jego kwoty. Konsument potwierdza 
tylko dane wprowadzone już do elektronicznego formularza. Niestety, z drugiej 
strony jako odbiorca szybkiego przelewu występuje agent rozliczeniowy, 
w związku z tym konsument nie może w szybki i jednoznaczny sposób zidenty
fikować wszystkich danych dotyczących danej płatności przy sprawdzaniu np. 
wyciągu z konta. Jednak tego typu przelewy są coraz lepiej opisywane w wy
pełnionym już tytule przelewu, więc pomimo utrudnień można dokonywać we
ryfikacji.

Sposób realizacji szybkiego przelewu wskazuje, że jest on znacznie bez
pieczniej szy od płatności kartą przez Internet. Wymaga bowiem logowania się 
na stronę swojego banku i potwierdzenia płatności hasłem SMS i/lub hasłem 
z tokenu. Tymczasem przy płatności kartą konsument musi podawać wszystkie 
dane karty i nie stosuje się dodatkowego logowania i potwierdzania hasłem. 
Ponadto realizacja szybkiego przelewu zawsze wymaga udziału agenta rozli
czeniowego pośredniczącego w jego realizacji, co podnosi bezpieczeństwo 
płatności. Natomiast płatność kartą przez Internet jest niekiedy realizowana bez 
jego udziału. Dlatego też, jeśli konsument może wybierać pomiędzy płatnością 
kartą i szybkim przelewem, powinien wybrać ten drugi.

Sam przebieg szybkiego przelewu jest także dla konsumenta znacznie 
prostszy niż płatność w Internecie za pomocą karty, ponieważ sposób realizacji 
kolejnych etapów jest znacznie mniej skomplikowany. Szybki przelew jest tak
że dobrą alternatywą dla karty kredytowej, którą do niedawna jako jedyną moż
na było płacić w Internecie, jeśli miałaby ona służyć konsumentowi tylko do 
tego celu (nie musi on bowiem ponosić kosztów jej wydania i prowadzenia). 
Niestety, w przypadku zagranicznych sklepów internetowych taka karta pozo
stanie często jedynym sposobem na uregulowanie płatności, chyba że bank 
konsumenta udostępni mu taką funkcjonalność także w zwykłej karcie debeto
wej albo konsument skorzysta np. z przelewu w systemie PayPal.

Zdecydowanym więc mankamentem szybkiego przelewu jest możliwość 
korzystania z niego tylko w przypadku dokonywania zakupów w polskich skle
pach internetowych (agent rozliczeniowy biorący udział w jego realizacji pod
lega polskiemu prawu i rejestracji w NBP) i tylko przez klientów niektórych 
banków. Szybki przelew nie zawsze będzie zrealizowany od razu, ponieważ nie 
każdy bank księguje przelewy wewnętrzne we wszystkich godzinach każdego 
dnia tygodnia. Może to zniechęcić niektórych konsumentów do realizowania 
tego typu płatności w sklepie internetowym. Wadą szybkiego przelewu jest 
także brak możliwości jego anulowania. Poza tym możliwość dokonywania
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płatności szybkim przelewem wymaga podpisania przez sklep internetowy (jako 
akceptanta) umowy z agentem rozliczeniowym, a sama jego realizacja będzie 
się wiązać z ponoszeniem opłat na rzecz agenta, co przyczynia się pośrednio do 
wzrostu cen towarów w sklepie. Dodatkowo należy także wskazać na bariery 
natury psychicznej ze strony konsumenta, który może nie mieć zaufania do 
bezpieczeństwa tego typu płatności.

THE SAFETY AND THE FUNCTIONALITY OF THE FAST 
TRANSFER AND MAKING PAYMENTS IN THE ONLINE STORE

Summary

In the introduction, the paper presents the term and the legal basis of the fast transfer and 
the names of chosen banks and fast transfers made by them. Then the way of realisation of the 
standard transfer and the fast transfer is shown. Then the card payment and the fast transfer in the 
online store process is compared. The conclusions pointed to the advantages and disadvantages 
of the fast transfer and thus the possibility of disseminating this way of payment among Polish 
consumers.

Translated by Marcin Pigłowski


