TERMINARZ REALIZACJI WYBRANYCH
OBOWIĄZKÓW DLA DOSTAWCÓW USŁUG
PŁATNICZYCH NA 2022 ROK

Kto

Obowiązek

Termin

Przekazanie NBP kwartalnych informacji
obejmujących m.in. liczbę akceptantów, na
rzecz których agent świadczył usługę
acquiringu i liczbę stosowanych przez nich
urządzeń
akceptujących
instrumenty
płatnicze czy liczbę i wartość wykonanych
transakcji płatniczych, których dotyczyła
usługa acquiringu.

Do końca miesiąca
następującego po upływie
kwartału, którego dotyczą
statystyki.

Przekazanie
do
NBP
kwartalnych
informacji obejmujących m.in.: rodzaj i
Wydawca instrumentu
liczbę wydanych instrumentów płatniczych
płatniczego
czy liczbę i wartość transakcji płatniczych
wykonanych
przy
użyciu
wydanych
instrumentów płatniczych.

Do końca miesiąca
następującego po upływie
kwartału, którego dotyczą
statystyki.

Przygotowanie i przekazanie do KNF
rocznej informacji o ocenie i aktualizacji
Dostawcy usług
procedur w zakresie zarządzania ryzykiem
płatniczych (KIP, MIP, operacyjnym
i
ryzykiem
naruszenia
AISP, BUP, EMI)
bezpieczeństwa, a także ocenie środków
ograniczających ryzyko oraz mechanizmów
kontroli.

Do 31 stycznia

Agent rozliczeniowy
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Kto

Obowiązek

Termin

Przygotowanie i przekazanie do KNF
Dostawcy usług
płatniczych (KIP, MIP, rocznych danych dotyczących oszustw
związanych z wykonywanymi usługami
BUP, EMI)
płatniczymi

Do 31 stycznia

W przypadku korzystania z wyłączeń
Dostawcy usług
stosowania SCA, określonych w art. 10–18
płatniczych
RTS 2018/389, ASPSP mają obowiązek
prowadzący rachunek dokumentować i monitorować określone
(ASPSP)
dane dla każdego rodzaju transakcji
płatniczych.

Co najmniej raz na kwartał

Przygotowanie i przekazanie Rzecznikowi
Podmiot rynku
Finansowemu sprawozdania dotyczącego
Finansowego (w tym rozpatrywania reklamacji oraz liczby
dostawcy usług
wystąpień klientów na drogę postępowania
płatniczych)
sądowego w wyniku nierozpatrzenia
reklamacji zgodnie z wolą tych klientów.

Maksymalnie 45 dni od
zakończenia roku
kalendarzowego

Dostawcy usług
płatniczych
prowadzący
rachunek (ASPSP)

Co najmniej raz w roku
kalendarzowym

Przekazanie konsumentowi, nieodpłatnie,
zestawienia opłat za usługi powiązane z
rachunkiem płatniczym pobranych w okresie
objętym zestawieniem.

KONTAKT
Masz pytania napisz lub zadzwoń
+48 603 969 569
kancelaria@rsplegal.pl
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