
 

 

Na czym polega usługa cashback i jak z niej korzystać? 

W obecnych czasach, gdy coraz częściej posługujemy się kartami płatniczymi a koszty obsługi 

gotówki wzrosły, standardem stało się wprowadzenie opłat za wypłaty pieniędzy z 

bankomatów. Teraz aby uzyskać dostęp do darmowych wypłat z bankomatów należy 

wykupić taką możliwość w swoim banku. Stąd też na rynku powstała alternatywa dla 

tradycyjnych bankomatów dzięki której mamy dostęp do gotówki – mowa tutaj o usłudze 

cashback – dzięki, której możesz wypłacić pieniądze przy okazji robienia zakupów czy 

tankowania auta. 

 

Cashback – co to jest i jak działa? 

Cashback to usługa umożliwiająca wypłatę gotówki przy okazji robienia zakupów. Jedyny 

warunek, jaki musisz spełniać, by z niej korzystać, to posiadanie karty płatniczej. Gotówkę 

możesz więc pobrać na przykład podczas zakupów w supermarkecie czy na stacji 

benzynowej. To, czy dany punkt umożliwia wypłatę za pomocą tej metody, możesz łatwo 

sprawdzić na drzwiach wejściowych lub przy kasie sklepu. Wystarczy że punkt oznaczony jest 

charakterystycznym logiem cashback. Z roku na rok punktów obsługujących usługę cashback 

przybywa i obecnie w Polsce jest ich już ponad 333 tysiące. Najczęściej logiem cashback 

oznaczone są supermarkety, apteki, hotele, kioski, a nawet małe osiedlowe sklepiki. Usługa 

ta jest szczególnie istotna dla lokalizacji gdzie dostęp do bankomatów jest ograniczony lub 

utrudniony. 

Z usługi cashback możesz korzystać wielokrotnie w ciągu dnia a maksymalna kwota jednej 

transakcji wynosi od 300 do 500 zł w zależności od sklepu. Nie potrzebne jest Ci żadne 

specjalne konto – cashback jest opcją, z której możesz skorzystać, jeśli tylko masz przy sobie 

kartę płatniczą. 

 

 

Jak skorzystać z usługi cashback? 

Procedura jest bardzo prosta: 

1. Podczas płacenia kartą, informujesz sprzedawcę, że chcesz wykonać usługę cashback 

i podajesz kwotę wypłaty.



 
Kampania Warto Bezgotówkowo została zainicjowana przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, a 

koordynowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości. Kampania ma na celu upowszechnianie obrotu 
bezgotówkowego, jako nowoczesnych i bezpiecznych form płatności wśród osób indywidualnych oraz firm i instytucji 

akceptujących płatności. W ramach kampanii w dniach 18-24.10.2021 r. odbywa się Tydzień Płatności Bezgotówkowych. 

2. Sprzedawca prosi Cię przyłożenie karty do terminala i o potwierdzenie dyspozycji PIN-

em. Płatność za zakupy i wypłata gotówki jest traktowana jako jedna transakcja. 

 

Cashback – karta kredytowa czy debetowa? 

Z usługi cashback mogą korzystać posiadacze kart płatniczych największych operatorów 

działających w Polsce. Usługa zazwyczaj jest bezpłatna, choć są banki, które naliczają opłatę 

– najczęściej w wysokości 1-2 zł. To wciąż mniej niż wynosi prowizja za wypłatę gotówki z 

bankomatu. 

W przypadku niektórych kont opłaty zależą od rodzaju karty płatniczej. Jeśli wypłacasz 

pieniądze kartą debetową, nic nie płacisz. Jeśli skorzystasz jednak z karty kredytowej musisz 

liczyć się z prowizją wynoszącą kilka procent wypłacanej kwoty, zazwyczaj jednak nie mniej 

niż 10 zł. 

Cashback w Polsce – czy się opłaca? 

Usługa cashback – poznaj jej zalety: 

 Szansa na wypłatę gotówki, jeśli w pobliżu nie ma bankomatu albo placówki 

bankowej 

 Pomaga uniknąć wysokich prowizji, gdy w pobliżu nie ma bankomatów, z których 

możesz wypłacać pieniądze bez dodatkowych opłat 

 Pozwala na nielimitowaną liczbę wypłat i jednocześnie daje możliwość wypłaty 

monet oraz niskich nominałów 

 Transakcje są bezpieczne, bo do wypłacenia pieniędzy konieczne jest podanie kodu 

PIN 

Chociaż usługa cashback w Polsce nie stała się wśród użytkowników bardzo powszechna, 

wraz ze wzrostem popularności płatności bezgotówkowych – a co za tym idzie, 

zmniejszaniem się liczby bankomatów – jej popularność zapewne będzie rosła. Warto 

pamiętać o tej możliwości wypłaty gotówki z konta i skorzystać z niej, gdy fizyczna gotówka 

okaże się niezbędna.  

Więcej tekstów edukacyjnych znajdziesz na stronie www.gotowibezgotowkowi.pl. 

https://gotowibezgotowkowi.pl/blog/dlaczego-platnosci-bezgotowkowe-sa-bezpieczniejsze-od-gotowkowych
https://gotowibezgotowkowi.pl/blog/dlaczego-platnosci-bezgotowkowe-sa-bezpieczniejsze-od-gotowkowych

