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Authologic Fintech/Regtech Authologic dostarcza wszystkie rodzaje weryfi kacji tożsamości przez internet w jednym 
API (poprzez agregację i koordynację różnych metod). Produkt jest skierowany do fi rm 
podlegających regulacjom KYC/AML lub takich, którym zależy na weryfi kacji użytkownika 
bez potrzeby jego fi zycznej obecności, np. przed podpisaniem umowy lub skorzystaniem 
z danej usługi (np. fi rmy pożyczkowe). Nawiązując współpracę z fi ntechem, fi rmy nie muszą 
podpisywać umów z wieloma operatorami narzędzi do potwierdzania tożsamości online. 
Wszystko w jednym miejscu zapewnia Authologic, umożliwiając elastyczną weryfi kację 
poprzez: dane bankowe, rozpoznawanie fi zycznych dokumentów za pomocą wideo lub 
biometrii wspomaganej sztuczną inteligencją, weryfi kację przelewem natychmiastowym, 
poprzez dokumenty cyfrowe, cyfrowe portfele tożsamości oraz potwierdzenie adresu 
e-mail i numeru telefonu. Do partnerów fi rmy należą np. KIR, SumSub, PWPW, eDOApp, 
IDNow, Idenfy, Belvo, eParaksts, BankID.cz, mojeID.cz, Smart-ID, Przelewy24. 

W 2022 r. fi rma pięciokrotnie zwiększyła swoje przychody oraz podwoiła liczbę klientów. Obsługuje 
usługi weryfi kacji tożsamości dla obywatela dowolnego kraju na świecie, dzięki temu, że jest 
zintegrowana z aż niemal 4 tys. źródeł tożsamości. W minionym roku pozyskała też pierwszych 
dużych międzynarodowych klientów. Od początku działa z myślą o globalnym zasięgu. Celem 
jest dostarczenie w jednym API wszystkich dostępnych cyfrowych metod weryfi kacji tożsamości 
ze wszystkich krajów. Ponadto, w lipcu 2022 r. fi rma otrzymała nagrodę za stworzenie nowego 
produktu będącego częścią ekosystemu Authologic uszytego pod branżę krypto. Została ona 
przyznana przez Celo Camp, prestiżowy akcelerator blockchain. Nagrodzone rozwiązanie przyspiesza 
weryfi kację tożsamości i obniża koszty KYC poprzez dowiązanie danych klienta do jego portfela krypto 
i umożliwienie przekazywania za jego zgodą tych danych do innych fi rm w ekosystemie Authologic.

Beesafe Ubezpieczenia Beesafe to cyfrowa marka należąca do Vienna Insurance Group i Compensa. Jej sztandarowym 
produktem jest wyjątkowo krótki kalkulator ubezpieczenia OC/AC. Wystarczy podać dwie 
proste informacje (nr rejestracyjny pojazdu i datę urodzenia właściciela), aby otrzymać 
oferty sygnowane marką Beesafe lub Benefi a24. Beesafe wystartował z sukcesem 
w grudniu 2020 r. Po dwóch latach marka zgromadziła niemal 200 tys. klientów, a sam 
krótki kalkulator stał się benchmarkiem dla rynku. W DNA Beesafe znajdziemy nie tylko 
technologię, która stoi za sukcesem organizacji. To, co kluczowe, to najwyższy poziom UX 
w kontekście procesów sprzedażowych i obsługowych. W sercu Beesafe jest doświadczenie 
klienta, które manifestuje się choćby najwyższą dla całego rynku oceną Google.

W 2022 r. fi rma podjęła wiele inicjatyw, które można uznać za sukces. Po pierwsze niemal podwojenie 
sprzedaży. Po drugie wprowadzenie procesu szybkiej i w pełni cyfrowej likwidacji szkody w oparciu 
o narzędzie AI, które skróciło czas propozycji odszkodowania nawet do kilku minut. Po trzecie 
wprowadzenie nowych produktów w formule digital B2C: ubezpieczenia NNW Szkolnego oraz 
ubezpieczenia mieszkań i domów. Dla obu powyższych produktów znamienny jest fakt, że ich 
zakup trwa naprawdę kilka minut. Po czwarte nowe otwarcie, którego dokonaliśmy z Compensa 
w kontekście embedded insurance i rozwoju programów B2B2C. W drugim roku działalności 
fi rma udowodniła, że technologiczny startup może być po prostu sukcesem rynkowym.

BillTech Group FinTech, Technologie 
płatnicze /bankowe

BillTech to fi rma oferująca rozwiązania FinTech dla banków i masowych wystawców faktur. 
Jej produktu technologiczne, takie jak Bill Presentment i Bill Gateway, umożliwiają klientom 
indywidualnym wyświetlanie i dystrybucję eFaktur za powtarzalne usługi post-paid (np. prąd, 
internet, telewizja, telefon) bezpośrednio do aplikacji bankowych. Dzięki temu wystawcy 
faktur mogą zrezygnować z kosztownych i narażonych na ataki phishingowej dystrybucji 
faktur papierowych i mailowych, a klienci banków mogą otrzymywać powiadomienia 
o fakturach i łatwo opłacać swoje zobowiązania z poziomu aplikacji bankowych.

Wdrożenie technologii w Alior Banku. Usługa Moje Rachunki została wdrożona przez Alior Bank 
w październiku 2022 r. i można z niej korzystać bezpośrednio w aplikacji mobilnej Alior Mobile 
oraz poprzez bankowość internetową Alior Online. Użytkownik ma dostęp do ponad 1300 
usługodawców, z których usług korzysta. Mogą to być np. dostawcy prądu, gazu, internetu czy 
innych usług, dzięki czemu użytkownik automatycznie kontroluje faktury od swoich dostawców. 

BLIK, którego 
operatorem jest Polski 
Standard Płatności

Finansowa BLIK to system płatności mobilnych funkcjonujący w ramach aplikacji mobilnych banków. 
Działa w Polsce od 8 lat i na koniec 2022 r. miał ponad 12 mln aktywnych użytkowników, 
którzy w rok zrealizowali ponad 1 mld transakcji. BLIK umożliwia klientom płacenie 
6-cyfrowym kodem w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacanie i wpłacanie 
gotówki w bankomatach oraz realizowanie natychmiastowych przelewów na numer 
telefonu i generowanie czeków z cyfrowym kodem. Użytkownicy aplikacji mobilnych sześciu 
największych banków w Polsce mogą także płacić BLIKIEM zbliżeniowo w terminalach 
płatniczych w Polsce i za granicą, gdzie akceptowane są płatności Mastercard. BLIK 
rozwija także ofertę płatności odroczonych (usługa BLIK Płacę Później). Według 
badania KANTAR, BLIK to najbardziej rozpoznawalna marka płatności bezgotówkowych 
w Polsce i pierwszy wybór przy realizowaniu tego rodzaju transakcji. Aż 95 proc. 
użytkowników aplikacji bankowych zna ten system, a 45 proc. wybiera go najczęściej.

BLIK intensywnie się rozwija już od ośmiu lat. Ostatni rok był dla marki szczególny pod względem
 wzrostu popularności, wdrożenia nowej usługi oraz ekspansji zagranicznej. W 2022 r. użytkownicy 
BLIKA zrealizowali ponad 1 mld transakcji, a w rekordowym dniu wykonali przeszło 5 mln płatności. 
Dla wielu Polaków ten sposób rozliczenia jest pierwszym wyborem podczas zakupów. BLIK rozwija także 
usługę płatności zbliżeniowych. Od jej startu już 1,5 mln osób ją uruchomiło i zapłaciło za jej pomocą 
w 100 krajach. Tylko w III kwartale 2022 r. zbliżeniowych transakcji było 21,5 mln. W ciągu ostatnich 
12 miesięcy BLIK uzyskał także zgodę UOKiK na wdrożenie usługi płatności odroczonych i rozpoczął testy 
tej metody na wybranej grupie klientów Banku Millennium. W sierpniu 2022 r. Polski Standard Płatności, 
operator systemu BLIK, podpisał umowę zakupu 100 proc. udziałów słowackiej fi rmy VIAMO. Stanowi 
to ważny krok w kierunku spełnienia zagranicznych ambicji i rozwoju międzynarodowego marki. 

Digital Fingerprints Technologie Digital Fingerprints, spółka z Grupy BIK, to młoda fi rma założona w 2017 r., działająca na 
rynku cyberbezpieczeństwa. Skupia swoje usługi wokół działań związanych z potwierdzaniem 
tożsamości użytkownika. Dzięki mechanizmom z obszaru biometrii behawioralnej rozwija 
rozwiązania bazujące na profi lowaniu zachowania klientów, m.in. sposobie pisania na 
klawiaturze, korzystania z myszy komputerowej czy aplikacji mobilnej. Algorytmy do 
budowy profi li opracowane zostały z wykorzystaniem procesów Machine Learningowych. 
Model biometryczny potrafi  wychwycić anomalie w zachowaniu użytkownika, co pozwala 
np. wykryć oszukańczą operację oraz ostrzec bank przed nieuprawnionym dostępem 
do konta czy przelewem z konta. Biometria behawioralna jest uznana za metodę silnej 
autoryzacji klienta (SCA) przez European Banking Authority. Usługi oferowane przez 
Digital Fingerprints są zgodne z wymogami RODO i spełniają warunki PSD2. System 
ciągłej biometrii behawioralnej stanowi technologię wykorzystaną w Platformie Biometrii 
Behawioralnej BIK. Banki, które skorzystają z tej technologii, nie muszą implementować 
innych mechanizmów autoryzacji, takich jak tokeny, SMS czy aplikacje mobilne. 

Dołączenie do Grupy BIK i rozwój zaawansowanego technologicznie sektorowego rozwiązania 
Platformy Biometrii Behawioralnej BIK. To system bezpieczeństwa bazujący na biometrycznym profi lu 
zachowania klientów, który pozwala na identyfi kację oszusta w czasie rzeczywistym niezależnie 
od aplikacji czy urządzenia, z jakiego korzysta. To rozwiązanie, które wprowadza bezpieczeństwo 
kanałów bankowości polskiego sektora fi nansowego na wyższy poziom, a także jest unikatowe 
w wymiarze międzynarodowym. Technologia biometrii behawioralnej Digital Fingerprints ma ponadto 
zastosowanie w e-commerce czy do zabezpieczenia transakcji płatniczych kartami w internecie.

FINTEQ & Smart Faktor Fintech FINTEQ to kluczowa marka fi rmy Smar Faktor, dostarczająca klientom rozwiązania 
technologiczne z zakresu zarządzania płynnością fi nansową. Aktualnie fi rma wprowadza 
na rynek innowacyjną platformę, która wspiera zarządzanie płynnością w łańcuchu dostaw. 
Jako narzędzie do fi nansowania handlu, stanowi ona alternatywę kredytu oraz faktoringu. 
Finteq to nowoczesny sposób płatności – bez ryzyka kredytowego – umożliwiający 
skrócenie terminów płatności i ograniczenie zatorów płatniczych w łańcuchach dostaw. 
W ten sposób fi rmy mogą wzajemnie wspierać się zakresie płynności fi nansowej bez udziału 
instytucji fi nansowych. Platforma rozlicza płatności zagraniczne we wszystkich walutach.

1. Polska reprezentacja na Fintech Taipei 2022 FinTech Taipei to najważniejsze wydarzenie branżowe 
na Tajwanie, które łączy ze sobą środowiska biznesowe, akademickie i badawcze. Poprzednie edycje 
targów przyciągnęły uwagę ponad 5 tys. uczestników z ponad 25 krajów. Piąta odsłona wydarzenia 
organizowana przez FinTech Space oraz Taiwan Financial Services Roundtable (odpowiednik 
Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce). W tym roku do udziału w wydarzeniu została zaproszona 
również Polska fi rma. Finteq & Smart Faktor to jedyny Polski startup, który został zaproszony na 
forum Fintech Taipei 2022. Zespół zaprezentował swoje autorskie rozwiązanie – technologiczną 
platformę do zarządzania płynnością w łańcuchu dostaw. 2. Business & Philantropy Forum 2022. 
Jedyny polski startup na BP Forum 2022 w Singapurze. Doceniony za ultrainnowacyjne podejście 
do cyklu operacyjnego. Nowoczesny sposób płatności – bez ryzyka kredytowego – umożliwiający 
skrócenie terminów płatności i ograniczenie zatorów płatniczych w łańcuchach dostaw. 
Prezentacja rozwiązania i prelekcja na temat korzyści wynikających z obrotu kapitałem w cyklu 
zamkniętym. Jedyne rozwiązanie zgodne z ESG w zakresie fi nansowania łańcucha dostaw. 

Nowoczesne technologie w fi nansach to dziś podstawa. FinTech to wszel-
kiego typu innowacje technologiczne w sektorze fi nansów. Tego samego 
określenia używa się również jako nazwy fi rm, które oferują rozwiązania in-
nowacyjne dla sektora fi nansowego dotyczące instrumentów fi nansowych 
oraz usług. I my w bieżącym numerze tym właśnie fi rmom poświęciliśmy 
uwagę. Jakie rozwiązania dostarczają, w jaki sposób zmieniają rynek fi nan-
sów i jak przenikają się z tradycyjnym rynkiem fi nansowym? Na te i inne 
pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w zestawieniu FinTech Roku, a tak-
że w merytorycznych opracowaniach przygotowanych przez zaproszonych 
na nasze łamy ekspertów. 



2510 – 16 LUTEGO 2023 R.    GAZETA FINANSOWAFINTECH ROKU

Nazwa fi rmy Branża/ sektor Opis działalności Największy sukces w 2022 roku 

IDENTT Identyfi kacja tożsamości IDENTT to zespół specjalistów, którzy tworzą rozwiązania pozwalające na automatyczną 
weryfi kację dokumentów tożsamości oraz biometryczną weryfi kację wizerunku osoby 
posługującej się tymi dokumentami, dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych 
technologii, w tym głębokich sieci neuronowych i AI. Firma jako pierwsza wprowadzała 
takie rozwiązanie na rynku polskim i obecnie zajmuje pozycję lidera wśród dostawców 
weryfi kacji tożsamości w Polsce. Firma realizuje wiele projektów na rynkach zagranicznych 
(m.in. w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Węgrzech, Rumunii, 
Litwie czy RPA). Jako jedni z nielicznych na świecie umożliwiają wdrożenie systemu 
zarówno na zamkniętej infrastrukturze klienta w modelu On Premises, jak i udostępnienie 
systemu w modelu SaaS. Z rozwiązań fi rmy korzysta m.in. większość największych banków 
w Polsce, sektor gamblingowy, ubezpieczeniowy i inne. Rozwiązania przygotowane są 
zgodnie z regulacjami prawnymi oraz rygorystycznymi normami bezpieczeństwa.

W 2022 r. IDENTT udostępnił najbardziej kompleksowe rozwiązanie „KYC” dostępne na rynku 
– poprzez wypracowanie własnych rozwiązań w zakresie scenariuszy z wykorzystaniem aplikacji 
webowych, mobilnych, rozmów wideo z konsultantem, korzystania z dedykowanych dokumentów 
czy też obsługi warstwy elektronicznej dokumentów tożsamości. Dzięki udostępnieniu tak wielu 
możliwości system umożliwia obsługę klientów z wielu branż i regionów z uwzględnieniem 
szczegółowych wymogów prawnych obowiązujących w danym przypadku. Na uwagę zasługuje 
szczególnie obsługa e-dokumentów, np. w zakresie polskiego dowodu osobistego. IDENTT, jako 
jedyna fi rma na rynku, oferuje możliwość przejścia procesu w scenariuszu bez podawania PIN 
(z uwzględnieniem sprawdzenia żywotności, odczytu danych z warstwy elektronicznej polskiego 
dowodu wraz z odczytem i sprawdzeniem certyfi katu obecności) lub przez podanie numeru PIN – to 
rozwiązanie było dotychczas udostępniane wyłącznie przez producenta dokumentów tożsamości. 

NFG (Narodowy 
Fundusz Gwarancyjny)

Finansowa NFG (Narodowy Fundusz Gwarancyjny) to nowoczesna fi rma z grupy Kaczmarski Group, 
działająca w branży fi ntech, która oferuje szybkie, wygodne i bezpieczne fi nansowanie dla 
mikro i małych fi rm. W 2016 r. jako pierwsza wprowadziła na polski rynek w 100 procentach 
internetowe rozwiązanie wymiany faktur na gotówkę dla mikroprzedsiębiorstw, czyli 
eFaktoring. NFG łączy produkty fi nansowe z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. 
W 2022 r. w ofercie NFG pojawiła się Fakturatka.pl – innowacyjna usługa rat dla biznesu. 
Dzięki Fakturarce przedsiębiorcy rozkładają na raty płatności za towary, usługi, sprzęt, 
licencje czy oprogramowanie. Co ważne, fi nansowanie mogą otrzymać zarówno na 
podstawie faktury VAT, jak i faktury proforma czy potwierdzenia złożonego zamówienia. 
Fakturatka to także narzędzie dla fi rm sprzedających swoje usługi czy towary w sektorze 
B2 B. Dzięki oferowaniu płatności na raty sprzedający otrzymuje w terminie zapłatę 
za fakturę, nie musi udzielać kredytu kupieckiego, a całe ryzyko kredytowe przechodzi 
na NFG. Do końca 2022 r. z usług NFG skorzystało ponad 8 tysięcy przedsiębiorców, 
którzy sfi nansowali ponad 150 tysięcy faktur na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Fakturatka.pl to innowacyjna usługa NFG (Narodowego Funduszu Gwarancyjnego), wprowadzona 
w 2022 r. dla fi rm z sektora MŚP, działających w segmencie B2 B. Polega na udzieleniu 
fi nansowania ratalnego w transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Mogą z niej skorzystać 
zarówno przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów fi rmowych, jak i fi rmy, które oferują swoje 
produkty i usługi innym podmiotom biznesowym. Fakturatka umożliwia małym przedsiębiorcom 
rozłożenie zakupów fi rmowych na raty, w 100 procentach przez Internet, bez formalności, nawet 
w 5 minut. Przedsiębiorcom sprzedającym umożliwia oferowanie własnych produktów i usług 
innym fi rmom w dogodnym systemie ratalnym, gwarantując im poprawę płynności fi nansowej 
i pieniądze z faktur zawsze na czas. Od momentu wprowadzenia Fakturatki na rynek w maju 
2022 r. na raty rozłożono ponad 1200 fi rmowych płatności na łączną kwotę ponad 13 mln zł.

Nu Delta FinTech Firma zajmuje się odczytem danych z dokumentów za pomocą autorskiego algorytmu, który 
czyta dane tak jak człowiek, bez względu na miejsce ich umieszczenia w dokumencie. Ma 
z sukcesem wdrożone rozwiązania w takich bankach jak PKO BP, BNP Paribas czy Pekao.

Milion stron przetwarzanych w systemie SaaS miesięcznie. 10-krotny 
wzrost pomiędzy początkiem a końcem roku.

PayEye FinTech PayEye to europejski fi ntech o polskich korzeniach i globalnym zasięgu, który 
opracował pierwszy na świecie komercyjny, pełny ekosystem płatniczy, oparty 
na biometrii tęczówki oka, a w 2022 r. ponownie, jako pierwszy na świecie 
wprowadził technologię opartą o fuzje biometrii oka oraz twarzy w płatnościach. 
Obecnie wprowadza również innowacyjne rozwiązania dla rynku e-commerce, 
gwarantujące szybkie, wygodne i bezpieczne płatności online.

Po zakończeniu z sukcesem pilotażu płatności okiem (2020- 2022 r.) oraz przeprowadzeniu 
licznych badań i prac rozwojowych 24 czerwca 2022 r. PayEye udostępnił docelową usługę, 
gdzie jako pierwszy na świecie wykorzystał fuzję dwóch niezależnych rodzajów biometrii 
w sferze komercyjnych płatności. Na nową usługę składają się autorskie algorytmy, innowacyjne 
terminale płatnicze obsługujące fuzje biometrii oraz nowoczesna aplikacja mobilna. Płatność 
spojrzeniem w oparciu o połączenie biometrii oka oraz twarzy jest całkowitą nowością na 
rynku płatności. Do tej pory nikt komercyjnie nie wykorzystywał biometrii tęczówki oka w celu 
potwierdzania transakcji oraz fuzji biometrii w żadnym innym rozwiązaniu płatniczym.

ODCZYTUJEMY JUŻ PONAD 1.000.000 STRON MIESIĘCZNIE!

NuDelta specjalizuje się w  szyb-
kim i  skutecznym przetwarzaniu 
wszelkiego rodzaju papierowych 
dokumentów na wersję elektro-
niczną. System został stworzony 
w  oparciu o  autorskie algorytmy, 
jest uniwersalny i może zostać wy-
korzystany do interpretacji dowol-
nych dokumentów. Podobnie jak 
człowiek, odczytuje i  identyfi ku-
je dane na podstawie semantyki 
oraz kontekstu.

 Klientami NuDelta są liderzy sek-
tora bankowego, księgowego, 
kancelarie prawne, fi rmy leasin-
gowe i  windykacyjne, a  także 
mniejsze fi rmy mające potrzebę 
cyfryzacji dokumentów. Dotych-
czasowe zastosowania obejmu-
ją odczyt danych z faktur, para-
gonów, dowodów tożsamości, 
bilansy, rachunków zysków 
i  strat, formularzy PIT, umów, 
polis.

 Dzięki wysokiej jakości świad-
czonych usług i  skuteczności 
działania systemu, NuDelta zdo-
bywa zaufanie kolejnych klien-
tów. Miesięcznie przetwarza już 
ponad 1 000 000 stron doku-
mentów. Oprócz usługi chmu-
rowej, fi rma oferuje również 
możliwość instalacji systemu na 
infrastrukturze klienta. Skon-
taktuj się i skorzystaj z darmo-
wej konsultacji.

info@nudelta.pl +48 784 614 640 www.nudelta.pl
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Nazwa fi rmy Branża/ sektor Opis działalności Największy sukces w 2022 roku 

PragmaGO Faktoring/fi nanse PragmaGO od 1996 r. wspiera przedsiębiorców, w codziennym fi nansowaniu ich 
biznesu. Wygodnie i bezpiecznie dostarcza fi nansowanie, które spełnia specyfi czne 
potrzeby mikro, małych i średnich fi rm. Spółka ma własny software house – tworzy 
innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki czemu daje dostęp do fi nansowania 
online – w miejscu i czasie, w którym jest potrzebne. PragmaGO oferuje faktoring 
w stałej umowie, fi nansowanie pojedynczych faktur oraz pożyczki online. Spółka rozwija 
też model współpracy partnerskiej w zakresie innowacyjnych usług embedded fi nance. 
PragmaGO ma najwyższy w sektorze pozabankowym poziom kapitałów własnych, 
dzięki czemu zapewnia stałość i dostępność fi nansowania – nawet dużych projektów. 
Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Enterprise Investors – międzynarodowy 
fundusz, który współpracuje tylko z najlepiej zarządzanymi spółkami.

Innowacyjne fi nansowanie Merchant Cash Advance (MCA). To produkt rozwijany w ramach modelu 
współpracy partnerskiej i usług embedded fi nance. Usługa jest skierowana do klientów partnerów 
PragmaGO (np. sprzedających na platformach e-commerce). MCA to możliwośc pozyskania do 150 
tys. zł na dowolny cel biznesowy, nawet w trzy minuty, w 100 proc. online. PragmaGO przygotowuje 
indywidualną ofertę fi nansowania przy pomocy zaawansowanej analizy. Na ocenę klienta składają 
się dane dostarczone przez partnera (np. platformę e-commerce), jak i własne algorytmy scoringowe 
PragmaGO. Tego typu analiza pozwala na lepszą i szybszą ocenę klienta niż tradycyjne metody. W 2022 
PragmaGO wraz z Allegro uruchomiła fi nansowanie Merchant Finance dla klientów platformy. 

ProService Finteco Finanse/ubezpieczenia ProService Finteco to lider w sektorze fi rm fi nansowych zapewniający usługi 
i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, fi rm 
ubezpieczeniowych oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów 
i usług fi nansowych oraz obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

Stworzenie unikalnego rozwiązania jakim jest BrokerUFG. BrokerUFG nie tylko umożliwia 
ubezpieczycielom korzystanie z danych UFG, ale również pozwala na szybką integrację z Centralną 
Ewidencją Pojazdów i Kierowców. Broker UFG to jedyny na rynku system do obsługi Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego dostępny w modelu Saas. Umożliwia zautomatyzowaną współpracę z UFG, 
zapewnia zakładom ubezpieczeniowym wsparcie w zakresie zasilania danych, obsługi zapytań 
i kooperacji z UFG oraz Ministerstwem Cyfryzacji. BrokerUFG dostarcza usług umożłiwiających zakup 
polisy ubezpieczeniowej tylko na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru pesel. Klient 
dzięki kanałowi sprzedaży online przechodzi samodzielnie przez proces taryfi kacji. Potrzebne dane są 
automatycznie uzupełniane przez narzędzie, które komunikuje się m.in. z bazami UFG i CEPiK. BrokerUFG 
gwarantuje zgodność z wymogami prawnymi i UFG w zakresie raportowania i wymiany danych. System 
do obsługi UFG zapewnia przesyłanie danych o polisie zgodnie z kryteriami określonymi przez ustawę 
o ubezpieczeniach. Automatycznie porównuje i weryfi kuje liczbę polis, które zostały zaraportowane przez 
zakład i wystawione przez ubezpieczyciela. Do 2022 rozwiązanie zostało wdrożone w 10 towarzystwach 
ubezpieczeniowych m.in. Generali, BeeSafe/Compensa, PKO Ubezieczenia, Link4, TUZ Ubezpieczenia. 

ProService Finteco Finanse/ubezpieczenia ProService Finteco to lider w sektorze fi rm fi nansowych zapewniający usługi i rozwiązania 
technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, fi rm ubezpieczeniowych 
oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów i usług fi nansowych oraz 

Firma ProService Finteco opracowała oprogramowanie dla nowego na polskim rynku ubezpieczyciela 
Trasti. System transakcyjny FlexiBlocks został uruchomiony w chmurze Microsoft Azure. To pierwsze takie 
komercyjne wdrożenie w Polsce. FlexiBlocks to system, który gwarantuje bezpieczeństwo, skalowalność 
i najwyższą jakość dostarczanych usług. Oprogramowanie FlexiBlock jest fundamentem technologicznym 
systemu ubezpieczeń Trasti – marki, którą na polski rynek właśnie wprowadziła fi rma HPI. FlexiBlock 
zapewnia pełną obsługę procesów biznesowych ubezpieczyciela, począwszy od przygotowania oferty, 
wyliczenia składki ubezpieczeniowej, wystawienia polisy, przez obsługę posprzedażową, aż po likwidację 
szkód. System FlexiBlocks wspiera integrację z porównywarkami i multiagencjami, koszty systemu są 
proporcjonalne do wielkości portfela. Zintegrowany system transakcyjny dla ubezpieczyciela dostępny 
jest jako usługa w chmurze Microsoft Azure, przez co gwarantuje zachowanie standardów bezpieczeństwa 
i pełną skalowalność. Firma ProService Finteco stworzyła fundament technologiczny dla nowego 
w Polsce ubezpieczyciela InsurTech Trasti, który swoją działalność rozpoczął na rynku na początku marca, 
wprowadzając ofertę OC komunikacyjnego. Trasti działa w Polsce na zasadach swobody świadczenia 
usług fi nansowych (FoS) w UE, jako agent Generalny Zavarovalnica Triglav, czyli największego w Europie 
Południowej ubezpieczyciela z siedzibą w Słowenii, we współpracy z globalnym reasekuratorem Swiss Re.

Quantee InsurTech Quantee dostarcza platformę taryfi kacyjną nowej generacji do dynamicznej wyceny produktów 
ubezpieczeniowych z wykorzystaniem AI i technik Machine Learning. Ubezpieczyciele, 
InsurTechy oraz MGAs korzystają z rozwiązania Quantee w celu budowy bardziej precyzyjnych 
modeli, lepszej oceny ryzyka, tworzenia spersonalizowanej oferty i skrócenia czasu wdrażania 
zmian. Dzięki Quantee fi rmy ubezpieczeniowe są w stanie poprawić efektywność procesu 
taryfi kacji, zredukować koszty oraz czas wprowadzania zmian, a także poprawić kluczowe 
wskaźniki biznesowe takie jak wskaźnik szkodowości, marża czy poziom konwersji.

Rok 2022 dla Quantee obfi tował w liczne sukcesy, m.in.: pozyskanie rundy fi nansowania, pozyskanie 
nowych klientów, m.in. z Kanady, rozpoczęcie działalności na dwóch nowych rynkach – w Wielkiej 
Brytanii i Hiszpanii, powiększenie zespołu z 15 do 25 osób, zawarcie kilku strategicznych partnerstw, 
w tym partnerstwo z fi rmą Deloitte, dynamiczny wzrost przychodów, czy otrzymanie wielu 
branżowych nagród i wyróżnień, w tym m.in. tytuł InsurTech roku przyznany przez portal cashless.pl

Smartney Finanse osobiste Smartney to polski fi ntech pożyczkowy należący do francuskiej Grupy Oney Bank, 
obsługującej globalnie ponad 8 mln klientów na 12 rynkach. To pierwsza fi rma na polskim 
rynku, która łączy bezpieczeństwo i atrakcyjne warunki oferowane klientom przez banki 
z błyskawicznym i nowoczesnym procesem typowym dla spółek technologicznych. Misją 
Smartney jest pokazanie, że pożyczanie może być smart. Od ponad trzech lat konsekwentnie 
umacnia swoją pozycję na polskim rynku fi nansowym, notując stabilne wzrosty sprzedaży. 
Ekosystem zbudowany wspólnie z mądrze dobranymi partnerami, szerokie wykorzystanie 
Open Bankingu, ekspercki zespół i wykorzystanie AI sprawiły, że spółka jest jednym z liderów 
w swoim segmencie rynku. Wysoki poziom zadowolenia klientów i regularnie prowadzone 
badania konsumenckie potwierdzają, że klienci cenią sobie nowoczesne usługi fi nansowe. 
Smartney promuje rozwiązania Smart Living i mądrą ekologię. Alternatywne źródła energii 
i rozsądne gospodarowanie zasobami naszej planety nie tylko wpływają na otoczenie, 
w którym żyjemy, ale pozwala również w dłuższej perspektywie zaoszczędzić pieniądze.

Oprócz oczywistych sukcesów fi nansowych, powiększającego się zespołu i coraz szerszej dostępności 
proponowanych przez spółkę rozwiązań, największymi sukcesami 2022 roku były zmiany w ofercie 
dedykowanej E-Commerce oraz rozwój pożyczki konsolidacyjnej. Sprzedaż w obszarze E-Commerce 
w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła ponad czterokrotnie, podczas gdy Konsolidacja w 
Smartney to pierwszy w 100% online’owy produkt tego typu na polskim rynku. Korzystając ze 
zbudowanego wokół spółki ekosystemu, udało się skonstruować produkt, z którego korzystanie jest 
dla klientów bardzo proste, nie wymaga wizyt w oddziałach ani wysyłania jakichkolwiek zaświadczeń 
czy umów kredytowych oraz pozwala na uzyskanie korzystnego fi nansowania nawet w kilka minut. 
Open Banking umożliwia nam nie tylko weryfi kację, ale również przedstawienie klientom danych na 
temat ich zobowiązań w przejrzystej formie, ułatwiającej uporządkowanie ich sytuacji fi nansowej.

Vindicat Prawna/Windykacja Vindicat.pl to innowacyjny Legaltech. Lider windykacji on-line w Polsce. Celem spółki 
jest skuteczna pomoc Wierzycielom w dochodzeniu należności poprzez udostępnianie 
zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Firma działa w oparciu o obowiązujące 
przepisy, najlepsze praktyki oraz posiadane kompetencje. System Vindicat.pl pozwala 
przedsiębiorcom (fi rmom) na samodzielne odzyskiwanie pieniędzy od swoich 
kontrahentów. By osiągnąć ten cel, system umożliwia dostęp do różnych automatycznych 
działań związanych z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Działania te pozwalają 
na automatyczne wygenerowanie wezwania do zapłaty, pozwu o zapłatę, pozwu do 
e-sądu, a także pisma o upublicznieniu danych dłużnika na internetowej giełdzie długów 
Vindicat.pl Dla osób, które dbają o relacje ze swoimi kontrahentami, dzięki aplikacji, 
przedsiębiorca może prowadzić monitoring płatności, negocjacje online w wyniku których 
można zawrzeć ugodę, którą również generuje system. Dzięki rejestracji w systemie 
Vindicat.pl użytkownik ma dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych, by odzyskać 
Swoje pieniądze. Skuteczność narzędzia wynosi obecnie 93 procent szans na odzyskanie 
pieniędzy, jeżeli faktura jest przeterminowana nie dłużej niż 90 dni. Vindicat.pl posiada 
najskuteczniejszą giełdę długów w Polsce. Z usług VINDICAT korzystają fi rmy z branży 
m.in. pożyczkowej, bankowej, ubezpieczeniowej, energetycznej oraz fotowoltaicznej.

450 proc. wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z rozwiązania Vindicat. 
Udostępnienie oferty windykacji przedsiębiorcom 4 największych banków w Polsce. 
Wdrożenie najskuteczniejszego modelu giełdy długów w Polsce, pod względem 
widoczności w Google, poprawiający proces etapu windykacji polubownej o 26 proc. 

WealthSeed (spółka 
Fair Place Finance)

Inwestycje detaliczne Misją WealthSeed jest ułatwienie każdemu efektywnego zabezpieczenia i pomnażania 
wolnych środków, aby mógł osiągnąć życiowe cele i wolność fi nansową. Oferta fi rmy 
umożliwia łatwe i tanie inwestowanie poprzez połączenie na jednej platformie możliwości 
zakupu światowych akcji i ETF-ów nawet za darmo, zakupu papierów wartościowych 
z GPW po najniższych, nieograniczonych stawkach oraz możliwości zakupu funduszy 
inwestycyjnych ze zwrotem części opłaty za zarządzanie. Każdemu klientowi fi rma otwiera 
wielowalutowe konto z atrakcyjnym oprocentowaniem w PLN, dzięki czemu środki klienta 
pracują, nawet gdy nie są zainwestowane. Wkrótce fi rma uruchomi karty, aby ułatwić 
dostęp do niezainwestowanej gotówki. Celem WealthSeed jest wyjście do szerokiej grupy 
klientów w Polsce i krajach CEE, którzy powinni efektywnie oszczędzać i inwestować, aby 
zabezpieczyć swoje środki i realizować długoterminowe cele fi nansowe, przede wszystkim 
gromadząc oszczędności niezbędne do utrzymania poziomu życia na emeryturze.

W 2022 r. WealthSeed uruchomił przełomową platformę inwestycyjną na Polskim rynku, która 
wychodzi naprzeciw światowym trendom i oczekiwaniom klientów. W WealthSeed każdy może 
efektywnie oszczędzać i inwestować nawet niewielkie środki. Umożliwia łatwą dywersyfi kacją 
na różne klasy aktywów i dostęp do światowych rynków. Rozwiązanie łączy wiele możliwości 
inwestycyjnych (globalne akcje i ETFy, GPW, fundusze inwestycyjne) i usługi do zarządzania 
fi nansami w jednym ekosystemie. Klienci docenili wyjątkową wartość oferty. W 2022 r. WealthSeed 
pozyskał blisko 10 tys. klientów w trudnych warunkach geopolitycznych, po wybuchu wojny 
na Ukrainie, przy wysokiej infl acji i spadku koniunktury. Zdecydowana większość klientów 
fi rmy to grupa młodych, nowych inwestorów, którą wspiera poprzez działania edukacyjne. Co 
ważne, większość środków klientów jest zainwestowana w ETFy, które stanowią optymalny, 
zdywersyfi kowany, nisko-kosztowy wybór dla wielu początkujących inwestorów. 
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Pod względem liczby ekspertów pracujących 
nad rozwojem lub wdrożeniem sztuczniej 
inteligencji Polska zajmuje pierwsze miejsce 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Polski SentiOne zainwestował już 42 mln zł 
w rozwój technologii sztucznej inteligencji. 
Liczba wypowiedzi na temat botów w pol-
skim internecie w ciągu minionego roku 
wzrosła aż o 132 proc., a w rozmowach wzrósł 
udział kobiet.
Chatboty i voiceboty w ostatnim czasie stają 
się elementem naszej codzienności, zyskują 
coraz więcej zastosowań i budzą coraz więcej 
pozytywnych skojarzeń. Jak wynika z analizy 
wypowiedzi polskich internautów z ostatnie-
go roku przeprowadzonej przez SentiOne, 
polską fi rmę wspierającą marki w monito-
ringu internetu oraz automatyzacji obsługi 
klienta z wykorzystaniem zaawansowanej 
sztucznej inteligencji, liczba wypowiedzi 
na temat chatbotów i voicebotów w ciągu 
ostatniego roku wzrosła aż o 132 proc., a ich 
nacechowanie jest coraz bardziej pozytywne. 
Z 25 proc. do 32 proc. wzrósł udział kobiet 
w tych rozmowach.

Polacy coraz bardziej interesują 
się rozwojem technologii AI
W 2021 r. mówiło się głównie o botach 
w branży retail i obsłudze klienta, a inter-
nauci przede wszystkim zastanawiali się, 
jak z nimi rozmawiać i które fi rmy wdraża-
ją wirtualnych asystentów. W 2022 r. nastą-
piła wyraźna zmiana kontekstu, a na pierw-
szy plan przebiły się wypowiedzi dotyczące 
rozwoju tej technologii. Trzy najpopular-
niejsze w tym roku Tweety na temat botów 
dotyczyły oświadczenia inżyniera Blake’a 
Lemoine’a, że zbudowany przez Google bot 
LaMDA zyskał samoświadomość. Lemoine 
stwierdził, że LaMDA jest świadoma, po-
nieważ pisze o uczuciach tak, jak ludzie. 
Jednak umiejętność pisania o uczuciach to 
coś zupełnie innego niż faktyczne ich prze-
żywanie. LaMDA zapewnia jedynie iluzję 
rozmowy z prawdziwą osobą, dzięki uni-
kaniu błędów logicznych, semantycznych 
i gramatycznych oraz poprzez opisywanie 
doświadczeń, do których większość osób 
może się odnieść, na przykład spędzania 
czasu z rodziną. Wynika to prawdopodob-
nie z tego, że system został przeszkolony na 
zbiorze danych składającym się z wielu wy-
powiedzi prawdziwych ludzi, a także spe-
cjalnie napisanych przykładach dialogów.
Ogromną popularnością w internecie cie-
szy się również konwersacyjna sztuczna in-
teligencja ChatGPT, wypuszczona na rynek 
na początku grudnia, która buduje ładne, 

rozbudowane wypowiedzi, nawet na abs-
trakcyjne tematy. Wzmianki o niej w cią-
gu zaledwie dwóch tygodni zyskały ponad 
7 mln wyświetleń.

Boty pomagają nam na co dzień, 
ale też biorą udział w wojnie
W 2022 r. w polskim internecie największe 
zasięgi osiągnęły rozmowy o chatbocie Żab-
ki, który pomaga franczyzobiorcom sieci 
w prowadzeniu biznesu – głównie dzięki 
przedstawiającemu go fi lmowi  na YouTube, 
który zyskał ponad 100 tys. wyświetleń. Duże 
zainteresowanie wzbudzały również boty 
wspierające nas w załatwianiu codziennych 
spraw jak wirtualny asystent Pitbot poma-
gający w rozliczeniu PITa, czy chatbot Bie-
dronki informujący o aktualnych promo-
cjach. Duże zainteresowanie budziły również 
spekulacje dotyczące terminu wdrożenia 
wyczekiwanej od lat polskojęzycznej wersji 
Siri, wirtualnego asystenta Apple. Często 
poruszany był temat Calmsie, polskiej apli-
kacji oferującej wsparcie tzw. cyfrowych te-
rapeutek, wspierających zdrowie psychiczne 
dzieci zmagających się z depresją, lękiem 
i uzależnieniami.
Polscy internauci wiele mówili również 
o botach w związku z wojną na Ukra-
inie – wypowiedzi o chatbocie „Coś leci”, 
zbierającym dla wojska informacje o nad-
latujących rakietach i samolotach, zajęły 
drugie pod względem liczby wyświetleń 
miejsce spośród wszystkich wzmianek na 
ten temat, a jeden tweet Polsat News z in-
formacją o nim dotarł do 220 tys. osób. 
Duże zainteresowanie internautów wzbu-
dziły też informacje o „E-wrogu”, chatbo-
cie służącym do przekazywania zaszyfrowa-
nych wiadomości o lokalizacji rosyjskiego 
wojska, amunicji itp., o chatbocie rapor-
tującym wojenne zniszczenia  na Ukrainie, 
a także o chatbocie Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, informującym Ukraińców o moż-
liwościach zapisania dziecka do polskiej 
szkoły, kontynuowaniu kariery naukowej 
w Polsce itp.

Polska liderem regionu pod względem 
liczby ekspertów zajmujących się AI
Eksperci szacują, że korzystanie ze sztucz-
nej inteligencji ma potencjał podwojenia 
wzrostu PKB w krajach rozwiniętych do 

2035 r. i zwiększenia produktywności nawet 
o 40 proc. Może to wynikać z optymalizacji 
wielu procesów – dobrym przykładem jest tu 
zastosowanie sztucznej inteligencji w banko-
wości do weryfi kacji klientów i automatyza-
cji części czynności, jak zakładanie konta czy 
udzielanie informacji o kredytach.

Rozwój sztucznej inteligencji często wiąże 
się z obawą pracowników o miejsca pracy. 
Niepotrzebnie – według danych World 
Economic Forum w światowej gospodarce 
w najbliższych latach powstanie 58 mln no-
wych miejsc pracy. Przekazując sztucznej 
inteligencji wykonywanie prostych, powta-
rzalnych czynności uwalniamy potencjał 
ludzki do zadań, których maszyny nie będą 
w stanie samodzielnie wykonać.
Według przewidywań Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości do 2025 r. wartość 
globalnego rynku sztucznej inteligencji 
wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a roz-
wiązania oparte na AI wdroży 97 proc. naj-
większych międzynarodowych fi rm. Funda-
cja Digital Poland podaje, że pod względem 
liczby ekspertów pracujących nad rozwojem 
lub wdrożeniem sztuczniej inteligencji Pol-
ska zajmuje siódme miejsce wśród krajów 
Unii Europejskiej i pierwsze w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej. SentiOne, 
który od 11 lat zajmuje się rozwijaniem tech-
nologii AI, do tej pory zainwestował w nią 
już 42 mln zł. Współpracuje z ponad 400 
markami na ponad 30 rynkach całego świa-
ta, a dwa lata temu zdobył tytuł fi nalisty EIT 
Digital Challenge i znalazł się wśród 20 naj-
lepszych spółek technologicznych w Europie.
Analizą objęto okres od początku roku do 
połowy grudnia.

Łatwość
Po pierwsze liczy się łatwość wdrożenia 
narzędzia do windykacji, ograniczenie za-
angażowania działu IT i szybkość zaimpor-
towania spraw. Można to zrobić za pomocą 
dostępnego w Vindicat.pl API z programu 
księgowego czy po prostu z pliku xls. Dzięki 
tym narzędziom łatwiej jest wdrożyć w kor-
poracji jakiekolwiek rozwiązanie po prze-
prowadzeniu pilotażu, np.: przez import 
1000-2000 spraw i  porównanie wyników 
z obecnymi procesami windykacji.

Skuteczność i automatyzacja
Po drugie skuteczność i  automatyzacja 
oparta na innowacyjnych rozwiązaniach. 
Automatyzacja procedur windykacji gwa-
rantuje minimalne zaangażowanie osobo-

we w fi rmie, natomiast skuteczność będąca 
Świętym Graalem w windykacji online, bę-
dzie można potwierdzić pilotażem (średni 
wzrost efektywności procesu przy zastoso-
waniu automatyzacji szacuje się na 27 proc. 
– w zależności od branży). Co ważne, warto 
wdrożyć wszystkie dostępne w  narzędziu 
procesy. Przykładem może być giełda wie-
rzytelności, która poprawia proces windyka-
cji na etapie polubownym o około 28 proc. 
W  tej kwestii kluczową przewagą jest wi-
doczność domeny w przeglądarce Google. 
Vindicat.pl posiada najwyżej pozycjonowa-
ną giełdą długów, co przekłada się na szyb-
ką sprzedaż długu a tym samym wysoką 
skuteczność odzyskania należności. 

Zgodność procesu windykacji z RODO
Ostatni kluczowy wskaźnik to „przerzuce-
nie odpowiedzialności” zgodności procesu 
windykacji z RODO i aktualnymi przepisami 
(odsetki, prawa konsumentów) na dostaw-
cę systemu do windykacji. Samodzielne 
wdrażanie procedur jest kosztowne i  cza-
sochłonne, dlatego warto korzystać z  na-
rzędzi które biorą ryzyko prawne na siebie. 
Podsumowując, planując proces windy-
kacji lub jego aktualizację w  korporacji, 
warto wdrożyć pilotaż rozwiązania i  po-
twierdzić skuteczność modelu a następnie 
dostosować wyniki pilotażu do docelowe-
go rozwiązania. Dzięki takim działaniom, 
oszczędzimy sporo środków fi nansowych 
i zasobowych w organizacji. 

0   Najważniejsze wskaźniki sukcesu w narzędziach do 
windykacji 2023 – Vindicat.pl

Skuteczne odzyskiwanie należności...
póki jest co odzyskiwać
Ostatnie lata pokazują, że 
przyszłość skutecznej windy-
kacji gwarantują trzy kluczo-
we wskaźniki.

prezes zarządu, Vindicat

Bogusław Bieda

MATERIAŁ PARTNERA

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do 
sztucznej inteligencji
Polacy coraz bardziej intere-
sują się sztuczną inteligencją, 
a w wypowiedziach inter-
nautów na ten temat widać 
rosnącą świadomość tematu 
i wzrost pozytywnego nasta-
wienia do tej technologii. 

Head of Marketing – Automate, SentiOne

Agnieszka Uba

ekspert działu AI Research, SentiOne

dr Agnieszka Pluwak
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