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W specjalnym świątecznym wydaniu 

Informatora Dobry Punkt, przede 

wszystkim dziękujemy Państwu za 

kolejny rok owocnej współpracy oraz 

za wykazane zaufanie do marki i 

wybór usług Dobry Punkt.

W związku ze zbliżającymi się 

Świętami Bożego Narodzenia 

wszystkim naszym czytelnikom 

ż y c z y m y  w s p a n i a ł y c h  c h w i l  

spę dzony ch  z  b l i sk im i , a  w  

nadchodzącym Nowym Roku 2012 

spełnienia marzeń i powodzenia w 

życiu prywatnym i zawodowym.

W tym numerze zapraszamy do 

zapoznania się z informacjami na 

temat zmian na rynku usług 

płatniczych w Polsce, gdzie zostały 

przedstawione na jważnie jsze  

założenia nowej Ustawy o usługach 

płatniczych.

Już dziś nasz zespół redakcyjny wraz 

z  p r a c ow ni k a m i  G r u p y  L E W  

przygotowuje dla Państwa ciekawą 

ofertę promocji, które zostaną 

zaprezentowane w nowym roku. 

Z pozdrowieniami 

Redakcja Informatora

Dobry Punkt
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Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2012…

… dziękując za kolejny rok owocnej współpracy,

                                           życzymy

 wszystkim naszym Partnerom, Przyjaciołom, Klientom

wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,

pogody ducha i oderwania od codzienności

w ten magiczny czas.

Na nadchodzący Nowy  Rok 2012

życzymy wszystkim Państwu optymizmu,

energii i pomyślności w biznesie.

Grupa LEW

9 i 10 listopada Grupa LEW- właściciel marki Dobry Punkt – 

ELEKTRONICZNE ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE 

uczestniczyła w największej imprezie wystawienniczo-

handlowej w południowo-wschodniej Polsce: jesiennej 

e d y c j i  t a r g ó w  B i z n e s - Ż y w n o ś ć  –  M e d y c y n a  

organizowanych przez PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o., jednego z 

największych dystrybutorów FMCG w kraju. Na targi 

zostały zaproszone firmy, które prezentowały całą gamę 

produktów związanych z branżą FMCG, w tym 

wyposażenia wnętrz sklepów, hurtowni i magazynów. 

Zgodnie z przewidywaniami Organizatorów, targi 

odwiedziło kilka tysięcy osób.

Wielkie wydarzenie branżowe stworzyło możliwość 

zaprezentowania się Grupie LEW w gronie ponad 200 

najlepszych kontrahentów największej firmy 

handlowej Podkarpacia - firmy PPHU „Specjał” Sp. z 

o.o.  Warto podkreślić, że Grupa LEW znalazła się w 

gronie 19 najlepszych partnerów biznesowych 

wyróżnionych przez Zarząd Grupy Specjał Dyplomem 

za dobrą i profesjonalną współpracę w 2011 roku. 

Otrzymany Dyplom jest  wyrazem uznania,  

potwierdzającym najwyższy poziom świadczonych 

przez Grupę LEW usług. 

Grupa LEW na XIV Międzynarodowych Targach

Biznes - Żywność - Medycyna Rzeszów 2011

Na łamach Informatora Dobry Punkt pragniemy 

podziękować firmie PPHU „Specjał” za to szczególne 

wyróżnienie. Jednocześnie dziękujemy wszystkim 

odwiedzającym za możliwość osobistego spotkania 

podczas imprezy i za wykazane zainteresowanie ofertą 

usług Dobry Punkt.

Grupa LEW
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Nowości na prezent
Wielofunkcyjny pendrive!
Na rynek wprowadzono już ogromną liczbę oryginalnych kształtów, 

wielofunkcyjnych pendriv'ów.  Projektanci i inżynierowie z całego świata 

prześcigają się w coraz oryginalniejszych pomysłach. Jednym z ostatnich 

ciekawszych projektów jest wielofunkcyjny pendrive autorstwa Hyunsoo 

Song.  Nowa propozycja jest bardzo prosta i skupia się na ochronie danych 

– modułowe pamięci flash, które mogą funkcjonować jako jedno 

urządzenie i jako kilka oddzielnych. Każdy moduł pendriv'a może 

przechowywać pliki innego rodzaju – osobny moduł na muzykę, osobny na 

prywatne dane, osobny na pliki firmowe. 

Tak zbudowane urządzenie nie wymaga tworzenia osobnych katalogów. 

Największą zaletą jest to, że w momencie kiedy właściciel pendriv'a nie 

chce, żeby ktoś miał dostęp do prywatnych plików – wystarczy odczepić 

odpowiedni moduł. Gadżet polecamy wszystkim ceniącym swoją 

prywatność.

Źródło: www.gadzetomania.pl
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Finanse i usługi płatnicze to dziedziny, które interesują nas wszystkich. Pod koniec października 

2011 roku weszła w życie nowa ustawa, której zapisy zabezpieczają transakcje płatnicze, w tym 

akceptację kart płatniczych oraz przyjmowanie płatności za rachunki w punktach sprzedaży. 

O tym, jakie to zmiany wprowadza nowa regulacja prawna i czego dobrego możemy się 

spodziewać piszemy poniżej.

Rewolucja w świecie usług płatniczych
– ważne informacje dla prowadzących punkty sprzedaży

Grupa LEW to jeden z najszybciej rozwijających się 

niezależnych dostawców elektronicznych usług 

sprzedażowych na terminalach płatniczych. Od lat 

śledzimy zmiany zachodzące na rynku, dlatego 

wprowadzone regulacje nas nie zaskoczyły. Cieszy nas 

natomiast fakt, że jakość oferowanych usług w Polsce jest 

na coraz wyższym, europejskim poziomie. Nasi klienci nie 

muszą się obawiać nowej ustawy – wręcz przeciwnie – 

będziemy pilnować, aby na każdym kroku usługobiorcy 

otrzymali świadczenia na najwyższym poziomie. Zmiany 

są zawsze wprowadzane z myślą o korzyściach. Uważam, 

że teraz klienci sektora usług płatniczych będą bardziej 

zadowoleni.

- Andrzej Basiak, Prezes Zarządu Grupy LEW.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Po drugie informacja

Nowa ustawa ma za zadanie przede wszystkim poprawić jakość 

oferowanych usług i zapewnić bezpieczeństwo transakcji. 

Dlatego instytucje płatnicze muszą zostać zarejestrowane przez 

Komisję Nadzoru Finansowego. Wiąże się to między innymi z 

posiadaniem kapitału założycielskiego oraz własnych funduszy 

proporcjonalnych do prowadzonej działalności. Dodatkowo, aby 

dostać zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego, instytucja 

musi wykazać się wiedzą na temat zarządzania ryzykiem oraz 

odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Kluczową zmianą jest 

również wymóg posiadania polisy lub innej formy zabezpieczenia 

środków finansowych związanych z oferowanymi usługami 

płatniczymi. Wszystkie te zmiany mają za zadanie zabezpieczyć 

przekazane przez klientów płatności i maksymalnie poprawić 

bezpieczeństwo transakcji.

Dostawcy usług płatniczych będą mieli obowiązek informowania 

o kosztach transakcji oraz o czasie jej wykonania, który w tej chwili 

będzie wynosił jeden dzień roboczy od chwili otrzymania zlecenia 

przez dostawcę. Przykładowo, klient opłacający rachunki w 

sklepie musi zostać poinformowany o wysokości pobieranej 

prowizji i czasie, w jakim jego środki pieniężne dotrą do wystawcy 

rachunku. Innym udogodnieniem jest również informacja o kursie 

walut i kosztach związanych z tego typu transakcjami.  Dostawcy 

usług płatniczych muszą przystosować się do nowych przepisów 

przed upływem 12 miesięcy, od daty wejścia w życie ustawy, czyli 

od 24 października 2011.


