Wyzwania prawne na rynku usług
płatniczych – 2019 r.
dr hab. Jan Byrski
Adwokat, Partner
Warszawa, dnia 19 marca 2019 r.

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych –
kluczowe zmiany 2019 r.
§ zmiana katalogu usług płatniczych:
• usługa inicjowania płatności (payment initiation services, PIS)
• usługa dostępu do informacji o rachunku (account information services,
AIS)
• telekomunikacyjna usługa płatnicza
§ rozszerzenie rodzajów dostawców usług płatniczych:
• third party payment service provider (TPP)
§ modyfikacja katalogu wyłączeń:
• płatności za pośrednictwem agentów
• instrumenty ograniczonej akceptacji
• wyłączenie telekomunikacyjne
§ Interpretacje Komisji Nadzoru Finansowego (kto/ zakres/ terminy)
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Mała instytucja płatnicza (MIP)
Ø Kto
§ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, osoba prawna
Ø Zakres terytorialny
§ wyłącznie terytorium RP (KIP może operować na terenie całej UE)
Ø Formalności
§ wpis do rejestru MIP – 3 miesiące, niższa opłata za zezwolenie KNF (616 zł
wobec 1250 euro) oraz niższy kapitał zakładowy niż przy KIP (nawet 5,000 zł
wobec 20,000 -125,000 euro)
Ø Zakres działalności
§ świadczenie usług płatniczych, z wyłączeniem PIS i AIS
§ inne usługi (def. hybrydowej MIP)
§ nie – wydawanie pieniądza elektronicznego,
prowadzenie systemów płatności
Ø Ograniczenia kwotowe
§ średnio 1,5 mln euro/ miesiąc
§ 2 tys. euro/ rachunek
Ø Nadzór
§ KNF (brak opinii NBP przy usłudze aquiringu)
Ø Odpowiednie stosowanie
§ Art. 73 i 75 u.u.p. i 84-90 (outsourcing)
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Silne uwierzytelnianie klienta (SCA & CSC)
Ø RTS ws. SCA & CSC stosuje się od 14.09.2019 r.
Ø środowisko testowe OPEN API od 14.03.2019 r.
Ø obszar regulacji:
• zasady stosowania SCA (min. 2 z 3 elementów
– wiedza, posiadanie, cecha klienta)
• katalog wyłączeń obowiązku stosowania SCA
(m.in. white list, zbliżeniowe, parking i niskie
ryzko)
• wymogi wobec interfejsów dostępowych dla
TPP (zarówno gdy wykorzystywany interfejs
użytkownika jak i dedykowane API)

Ø kierunki interpretacyjne wymogów dot. SCA i
CSC wyznacza EBA, w tym:
• Opinia z 13.06.2018 r.
• Single Rulebook Q&A (m.in. transakcja
inicjowana przez odbiorcę)
Ø PolishAPI vs. własne rozwiązania
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EBA Guidelines on outsourcing arrangements
§

Zakres i termin Guidelines outsourcing –
instytucje
kredytowe
i
płatnicze,
instytucje pieniądza elektronicznego
(30.9.2019 r.)

§

Zmiana w zakresie definicji outsourcingu
- wyłączenie umów m.in. ze schematami
płatniczymi (VISA/ MasterCard), umowy
dotyczące nabywania wymienionych
towarów lub usług

§

Obowiązek prowadzenia rejestru umów
outsourcingu – PSD2 nie przewiduje
obowiązku jego utworzenia, inaczej niż
ustawa o usługach płatniczych czy Prawo
bankowe

§

Analiza
przedoutsourcingowa
i
outsourcing do państwa trzeciego –
działania, które należy podjąć przed
zawarciem umowy outsourcingu oraz
warunki outsourcingu do państwa
trzeciego
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RODO – najważniejsze zmiany dla PSP
§

nowe ujęcie konstrukcji prawnej
zgody

§

pseudonimizacja

§

ustanowienie
nowych
praw
podmiotów danych (m.in. prawo do
przenoszenia danych)

§

wyznaczenie inspektora
danych (IOD)

§

obowiązek powiadamiania organu
nadzoru
(Prezesa
UODO)
i
podmiotów danych w przypadku
naruszenia
ochrony
danych
osobowych (72h)

§

profilowanie

ochrony
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Druk sejm. 3050 (sen. 1098) – Prawo bankowe
§

Wprowadzenie
ustawowego
uprawnienia do dokonywania decyzji
w celu oceny zdolności kredytowej
i analizy ryzyka kredytowego
opierając
się
wyłącznie
na
zautomatyzowanym przetwarzaniu

§

Otwarty katalog – poza danymi z art.
9 RODO – kategorii danych
osobowych niezbędnych do wydania
zautomatyzowanej decyzji w celu
oceny zdolności kredytowej

§

Obowiązek
przekazywania
wyjaśnień nt. czynników, które miały
wpływ na dokonaną ocenę zdolności
kredytowej
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Propozycja KNF dot. zmian FinTech
§

Komunikatem z 10.1.2019 r. UKNF
poinformował
o
planowanym
wystąpienia z propozycjami w
zakresie FinTech

§

Wprowadzenie rejestru platform
crowdfundingowych i uregulowanie
ich
działalności,
wprowadzenie
małych zakładów ubezpieczeń jako
odrębnej
kategorii
podmiotów
działających na podstawie wpisu do
rejestru

§

w odniesieniu do działalności
bankowej
UKNF
zamierza
zaproponować wprowadzenie zmian
w zakresie liberalizacji przepisów
określających
korzystanie
z
rozwiązań
chmurowych
i outsourcingu bankowego
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Dziękuję za uwagę.

dr hab. Jan Byrski
Adwokat, Partner

jan.byrski@traple.pl
tel.: (+48) 22 850 10 10

•

• The Legal 500 EMEA 2018 – Tier 2 in TMT practice, Tier 2 in Intellectual Property practice, Tier 2 in Competition/Antitrust
• Chambers Europe 2019 – Band 1 in TMT practice, Band 2 in TMT: Data protection, Band 2 in Intellectual Property practice
Rzeczpospolita 2018 – Lider w dziedzinie prawo własności intelektualnej, rekomendacje w dziedzinach Technologie, Media, Telekomunikacja, Prawo ochrony danych osobowych

