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E-kantory decydują o oszczędnościach polskich przedsiębiorstw

Firmy prowadzące handel międzynarodowy, eksportujące za granicę towary, lub importujące 
surowce niezbędne do produkcji pewnych dóbr, zmuszone są do obracania w swojej działalności 
walutami obcymi. Przy wykorzystaniu e-kantorów mogą one wypracować daleko idące 
oszczędności, nawet, jeśli prowadzą niewielką działalność.

E-kantory na polskim rynku

Już od kilku lat na polskim rynku walutowym z powodzeniem powstają i funkcjonują e-kantory, 
które pozwalają na dokonanie wymiany walutowej po znacznie korzystniejszych kursach, niż w 
przypadku tradycyjnych kantorów stacjonarnych czy banków. Wśród najbardziej znanych e-
kantorów w polskiej sieci internetowej wymienia się m.in.:

• Walutomat.pl,
• Gieldawalut.pl,
• Kantor.pl,
• Cinkciarz.pl

Klientami kantorów online zostają osoby prywatne, głównie te, które spłacają zobowiązania 
hipoteczne w walutach obcych, jak i przedsiębiorcy, przede wszystkim firmy importowe, które 
realizują transakcje z zagranicznymi kontrahentami w ich rodzimej walucie. Na e-kantorach 
oszczędzają mali przedsiębiorcy, którzy nie mają szans przy niewielkich obrotach walutowych na 
negocjowanie z bankiem kursu sprzedaży czy zakupu waluty obcej. Na specjalne traktowanie przez 
banki i kantory stacjonarne mogą liczyć dopiero ci, którzy systematycznie wymieniają kwoty równe
na przykład 10 tys. euro.

Spread a e-kantory

Kantory działające w przestrzeni internetowej pozwalają na pominięcie w dużej mierze spreadów 
walutowych. Oczywiście, jest tu różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty, ale nie jest ona 
tak znaczna, jak w bankach. Mikroprzedsiębiorcy dokonują wymiany nawet małych kwot w 
walutach obcych w e-kantorach, oszczędzając przy tym środki i nie ponosząc dodatkowych 
kosztów, jak to miało miejsce w przypadku wymiany waluty w normalnych kantorach. Dodatkowo, 
przelewy z kantorów online są w zasadzie darmowe. 

Kantor pobiera wyłącznie niską opłatę, w wysokości 0,02% kwoty transakcji wymiany.

Atuty e-kantorów
Firmy więcej niż chętnie korzystają z usług finansowych kantorów online i nic w tym dziwnego, 
bowiem mają one wiele zalet, wśród których można wymienić:

• Oszczędności – kurs sprzedaży i zakupu waluty jest znacznie bardziej korzystny niż w 
banku czy w kantorach,

• Szybkość realizacji transakcji,

• Wygodę realizacji wymiany waluty – wszystko odbywa się w trybie online. 



Jak szacują firmy będące klientami e-kantorów, na realizacji transakcji walutowych za ich 
pośrednictwem , mogą zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Takich pieniędzy 
nie można ignorować, zwłaszcza na polu prowadzenia działalności gospodarczej.
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