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CINKCIARZ.PL – KANTOR BEZPIECZNY JAK ŻADEN INNY 

 

Cinkciarz.pl został włączony do organizacji SWIFT. Tym samym, jako pierwszy kantor wymiany walut 

online w Polsce, będzie oferował klientom najwyższej jakości zabezpieczenia transakcji, które z 

powodzeniem stosuje już blisko 10 tysięcy banków i instytucji finansowych w 212 krajach. 

 

- Spełniając wysokie wymagania stawiane przez zespół weryfikujący, potwierdziliśmy nie tylko 

najwyższy poziom bezpieczeństwa oferowanych usług, ale także fakt dysponowania odpowiednią 

infrastrukturą informatyczną. – powiedział Kamil Sahaj, Marketing Manager w Cinkciarz.pl. 

 

Dołączając do organizacji SWIFT Cinkciarz.pl otrzymał unikatowy kod identyfikujący - BIC - CINKPLPZ 

wyróżniający dany podmiot na arenie finansów międzynarodowych. Pozwala on na usprawnienie i 

automatyzację transakcji finansowych. Tym samym rozpoczęła się faza integracji z zaawansowanym 

systemem zabezpieczeń przy współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.  

 

KIR, jako instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami pomoże zintegrować system 

kantoru Cinkciarz.pl z systemem SWIFT oraz zajmie się instalacją urządzeń szyfrujących. Po zakończeniu 

prac system kantoru Cinkciarz.pl będzie oparty na wysokiej klasy urządzeniach szyfrujących, 

gwarantujących jeszcze wyższą, niż dotychczas, jakość oraz poziom bezpieczeństwa transakcji, na 

poziomie, jakim posługują się największe banki oraz instytucje finansowe. 

 

 

*** 

Kod SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod, używany do transakcji 

międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową oraz umożliwia on wiarygodną i niezależną 

komunikację, głównie w celu transferu funduszy. Z usług SWIFT korzysta obecnie blisko 10 tys. podmiotów bankowych na 

całym świecie. Są nimi banki, brokerzy/maklerzy, menadżerowie inwestycyjni oraz podmioty infrastruktury rynkowej w 

obszarach płatności, papierów wartościowych, operacji skarbowych i handlowych. 
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INFORMACJE O CINKCIARZ.PL 
 
Cinkciarz.pl to pierwszy w Polsce kantor internetowy, który umożliwia wymianę 14 walut po bardzo 

atrakcyjnych kursach. Oferta kantoru zawiera trzy systemy transakcyjne oraz szereg narzędzi 

wspomagających wymianę walut. Transakcje można zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i 

realizować je za pomocą przelewów internetowych z dowolnego banku. 

Z oferty kantoru korzystać może każdy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. W odpowiedzi 

na ich oczekiwania, Cinkciarz.pl otworzył rachunki w dwudziestu dziewięciu bankach. Dzięki temu 

klienci mogą korzystać z ekspresowych i darmowych przelewów walutowych. 

 
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.cinkciarz.pl  

 

 
Dodatkowych informacji udzielą: 

 
Renata Turowicz 

PR Manager 
rt@cinkciarz.pl 

+48 604 405 302 
 

Kamil Sahaj 
Marketing Manager 

ks@cinkciarz.pl 
+48 726 666 633
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