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PlusBank partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej  #WartoBezgotówkowo 

W dniach 16 – 20 października w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem 

#WartoBezgotówkowo zachęcamy wszystkich Polaków do aktywnego korzystania z płatności 

bezgotówkowych. W ramach tego tygodnia rozpowszechniamy wiedzę o tym jak mądrze i bezpiecznie 

płacić kartą płatniczą, telefonem i za pośrednictwem sieci Internet. Dla aktywnych uczestników akcji 

zaplanowano szereg promocji, konkursów i akcji specjalnych.  

– Według badań już jedna czwarta Polaków nie nosi w portfelu gotówki, dwie trzecie uważa, że płacenie 

kartą i smartfonem jest wygodniejsze. Klienci banków mają w swoich portfelach ponad 30 mln kart 

debetowych i 5 mln kart kredytowych. Coraz chętniej korzystają z bankowości internetowej i mobilnej – 

mówi Włodzimierz Kiciński, Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności – 

Wierzę, że szersze rozpowszechnianie płatności elektronicznych przyniesie ogromne korzyści nie tylko 

konsumentom, ale całej gospodarce – dodaje. 

Również przedsiębiorcy, którzy korzystają z terminali płatniczych, potwierdzają pozytywny związek między 

bezgotówkową formą płatności a wynikami sprzedażowymi. Obsługa rozliczeń bezgotówkowych zajmuje 

akceptantowi o wiele mniej czasu. Dla konsumentów i dla przedsiębiorców oznaczają one oszczędność 

czasu, większe bezpieczeństwo i wygodę. W ramach kampanii dla Klientów preferujących płatności 

bezgotówkowe PlusBank przygotował bardzo atrakcyjną promocję. Od dnia 1 października do 31 grudnia 

br., wszyscy Klienci PlusBanku, dokonujący wpłat gotówki we wpłatomatach sieci Euronet za pomocą karty 

PlusBanku, są objęci promocją zwalniającą ich z prowizji za każdorazową wpłatę. Dodatkowo, nie ma 

żadnych ograniczeń co do ilości wpłat oraz wpłacanej kwoty. 

Organizowany w ramach kampanii Dzień Płatności Bezgotówkowych to inicjatywa edukacyjna, budująca 

świadomość korzyści ze stosowania bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Do kampanii już teraz 

przyłączyło się ponad 100 firm i instytucji. Są to między innymi banki, organizacje kartowe, uczelnie, 

samorządy terytorialne oraz media. Kampania społeczna „Warto Bezgotówkowo” koordynowana jest przez 

Warszawski Instytut Bankowości i została objęta Patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju. 

Więcej informacji o kampanii oraz szczegóły inicjatyw podejmowanych przez jej partnerów znajdują się na 

stronie www.WartoBezgotowkowo.pl. 

 
 

 

 

 

 
Materiał nie stanowi oferty w myśl Ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny 
Źródło: https://wartobezgotowkowo.pl/rusza-kampania-spoleczna-warto-bezgotowkowo-final-w-pazdzierniku/ 

 

Kontakt: Katarzyna Dzideczek, Główny Specjalista ds. marketingu PLUS BANK S.A.,  

@: katarzyna.dzideczek@plusbank.pl 


