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Conotoxia w Payments Innovation Alliance, inicjatywie NACHA

Spółka z grupy Cinkciarz.pl dołączyła właśnie do Payments Innovation Alliance. Członkostwo w 
programie rozwijanym przez Stowarzyszenie Płatności Elektronicznych NACHA umożliwi firmie 
Conotoxia Sp. z o.o. udział w kształtowaniu i rozwijaniu sektora płatności.

Payments Innovation Alliance to inicjatywa wdrażana przez amerykańskie Stowarzyszenie 
Płatności Elektronicznych NACHA. Organizacja wypowiada się w imieniu całego sektora 
płatności, wspierając zrzeszone w niej podmioty w przedsięwzięciach prowadzonych na rzecz 
globalnego rozwoju usług finansowych.

- Cieszymy się z faktu, że Conotoxia dołączyła do Payments Innovation Alliance - mówi Janet O. 
Estep, prezes zarządu NACHA. - Przekonanie rozmaitych stron do współpracy, która trwale zmieni 
sektor płatności, to główny cel PIA. Udział podmiotów takich jak Conotoxia zbliża nas do jego 
realizacji, równocześnie wspierając całą branżę.

Członkostwo w Payments Innovation Alliance umożliwi firmie Conotoxia m.in. inicjowanie i udział
w ważnych projektach, których celem będzie rozwój sektora globalnych płatności oraz współpracę 
z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie płatności. - Przynależność do Payments Innovation 
Alliance umożliwia nam rozwój usług o najwyższym standardzie. Dzięki współpracy z innymi 
globalnymi innowatorami w obszarze finansów możemy nie tylko funkcjonować jako podmiot 
globalnego systemu płatności, ale również wpływać na jego kształt w przyszłości - komentuje Piotr 
Kiciński, wiceprezes zarządu firmy Cinkciarz.pl, będącej właścicielem Conotoxia Sp. z o.o.

Conotoxia dołącza do grona globalnych organizacji członkowskich zrzeszonych w Payments 
Innovation Alliance, skupiającej blisko 200 podmiotów. Jako jej członek będzie obecna już na 
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najbliższym spotkaniu organizacji w Berlinie (1-2 czerwca br.). Wezmą w nim udział członkowie z 
różnych krajów. Wiceprezes Piotr Kiciński będzie prelegentem na wydarzeniu, którego celem jest 
wymiana wiedzy oraz opinii.

PIA to inicjatywa Stowarzyszenia Płatności Elektronicznych NACHA, którego celem jest 
wspieranie innowacji w zakresie płatności. PIA realizuje specjalne projekty wspierające sieć ACH 
(eng. Automated Clearing House) oraz branżę płatności na całym świecie. W celu lepszego 
spełnienia potrzeb zmieniającego się rynku, PIA skupia się na konkretnych obszarach płatności, 
takich jak: innowacyjne technologie, rozwiązania mobilne czy bezpieczeństwo transakcji. Więcej 
informacji na stronie: https://www.nacha.org/payments-innovation-alliance.

Conotoxia Sp z o.o. jest instytucją finansową, która świadczy usługi przekazów pieniężnych i 
wkrótce dołączy do oferty możliwość dokonywania płatności. Cinkciarz.pl, jej właściciel, 
umożliwia wymianę walut przy użyciu najnowszych technologii po bardzo atrakcyjnych kursach.

INFORMACJE O MARCE

Cinkciarz.pl dostarcza usługę internetowej wymiany walut klientom indywidualnym i biznesowym. 
Serwis wyróżniają atrakcyjne kursy walut oraz szybkość i bezpieczeństwo transakcji. Użytkownik 
ma możliwość wyboru modelu transakcyjnego oraz narzędzi dopasowanych do jego preferencji. 
Dostęp do usług serwisu ułatwiają aplikacje mobilne na najpopularniejsze systemy operacyjne. 
Firma należy do organizacji SWIFT, zrzeszającej największe banki oraz instytucje finansowe. 
Analitycy Cinkciarz.pl są regularnie wyróżniani przez wiodące agencje informacyjne za trafność 
prognoz walutowych. Firma jest partnerem Chicago Bulls, turnieju UEFA EURO U21 i 
Reprezentacji Polski w piłce nożnej.
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