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Kurs franka szwajcarskiego w cinkciarz.pl
Cinkciarz.pl to jeden z największych internetowych kantorów wymiany walut. Cinkciarz.pl oferuje
wymianę walut, w tym franka szwajcarskiego CHF po korzystnych cenach, według aktualnych kursów
walut przedstawionych w poniższym kalkulatorze kursów walut.
Kurs franka szwajcarskiego w cinkciarz.pl i NBP
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Kantor on-line cinkciarz.pl oferuje osobom prywatnym i firmom wymianę 25 walut, w tym franka
szwajcarskiego. Kantor on-line pozwala zawierać transakcje on-line 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Czas realizacji transakcji w kantorze wymiany walut on-line cinkciarz to według
informacji na stronie cinkciarz maksymalnie 8 godzin w godzinach pracy kantoru.
Kantor oferuje trzy systemy transakcyjne oraz szereg narzędzi wspomagających wymianę walut. Wśród narzędzi
warto wymienić powiadomienia sms, alerty walutowe, karty walutowe czy stałe polecenia przelewu. Obecnie
kantor internetowy posiada rachunki w 28 bankach w Polsce, co daje możliwość klientom na korzystanie z
szybkich i w większości bezpłatnych przelewów walutowych.
Cinkciarz.pl – jak zacząć?
Do rozpoczęcia wymiany walut w cinkciarz wystarczy zarejestrować się, dodać swoje konto bankowe oraz
rozpocząć wymianę walut.
Według deklaracji na stronie cinkciarz.pl kantor internetowy nie pobiera żadnych opłat, a jedyne opłaty za
transakcje walutowe mogą powstać po stronie banku użytkownika (np. za księgowanie przelewów). Większość
banków nie pobiera opłat, ale wyjątkiem jest m.in. mBank, który pobiera opłaty za przelewy walutowe
wychodzące od cinkciarz.pl.
Opinie o cinkciarz.pl
Serwis zbiera bardzo pozytywne opinie na tle innych kantorów wymiany walut on-line wśród internautów. Np.
serwis opineo.pl zawiera ponad 160 tys. opinii o cinkciarz.pl. Spośród tych opinii niemal 160 tysięcy to opinie
pozytywne. Opinie negatywne to zaledwie mały procent (aktualnie tylko 16 negatywnych opinii.) Średnia ocena
serwisu to 9,4, co oznacza, że zdecydowana większość internautów ponownie skorzystałoby z tego serwisu.
Kantor otrzymał certyfikat opineo.pl – „Słucham swoich klientów” oraz znak „Jakość usług Opineo.pl”, a także
zajął 2 miejsce wśród kantorów internetowych w 2014 roku.
Opinie o kantorze cinkciarz można sprawdzić pod adresem – Opinie o cinkciarz.pl >>
Serwis dostępny jest pod adresem cinkciarz.pl, w tym na urządzenia mobile – smartfony i tablety.
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