ANTROJI MOKĖJIMO PASLAUGŲ DIREKTYVA
(ANGL. PAYMENT SERVICE DIRECTIVE 2, PSD2)
ARBA ATVIROJI BANKININKYSTĖ

Santrauka:
•

Antroji mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2) – tai peržiūrėta Mokėjimo paslaugų direktyva, kurią
administruoja Europos Komisija, 2015 m. patvirtinta Europos Parlamento.

•

Visos ES valstybės narės turėjo priimti PSD2 nustatytus reikalavimus iki 2018 m. sausio 13 d.

•

Lietuvoje PSD2 buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą.

•

PSD2 dėka buvo sukurti du nauji rinkos dalyviai:
1) mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjai,
2) sąskaitos informacijos paslaugų teikėjai,

•

mokėjimo inicijavimo ar sąskaitos informacijos paslaugas gali teikti bankai ar kiti tarpiniai paslaugų
teikėjai, turintys atitinkamą licenciją.

•

Atvirosios bankininkystės tikslas – atverti bankininkystės duomenis, kurie anksčiau buvo slapti,
pradedant filialų buvimo vieta ir baigiant operacijomis. Be to, tai suteikia klientams daugiau
pasirinkimo galimybių, kaip elgtis su savo pinigais.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos
Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas (angl. Payment Initiation Services Provider, PISP) gali inicijuoti
internetinius ir mobiliuosius mokėjimus gavėjams tiesiogiai iš mokėtojų banko sąskaitų. Tai galima atlikti
mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjui (PISP) gavus oficialų leidimą. Tai įmanoma dėl to, kad pagal Antrąją
mokėjimo paslaugų direktyvą (PSD2) bankai privalo suteikti prieigą prie klientų mokėjimo sąskaitų per
atvirojo ryšio sąsajas (API). Kitaip tariant, mokėtojas per internetinę bankininkystę suteikia licencijuotam
tarpininkui trumpalaikį leidimą inicijuoti mokėjimą jo vardu.

Mokėjimo inicijavimo paslaugomis galima naudotis perkant internetu: klientai nurodo mokėjimo inicijavimo
paslaugų teikėjui (PISP) atlikti pervedimus iš kliento banko sąskaitų. Todėl nebereikia operacijos viduryje
naudoti banko korteles, o tai savo ruožtu padidina saugumą. Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas (PISP)
netvarko ir negauna kliento pinigų, tik inicijuoja operacijas.

Sąskaitos informacijos paslaugos
Pagal Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą (PSD2) reikalaujama, kad bankai atskleistų informaciją apie
vartotojų sąskaitas per API. Sąskaitos informacijos paslaugų teikėjui (AISP) turi teisę peržiūrėti kliento
mokėjimo sąskaitos informaciją banke (jei jam suteiktas toks leidimas). Taip sąskaitos informacijos
paslaugų teikėjas (AISP) gali vienoje vietoje sujungti vieno ar kelių bankų sąskaitų duomenis ir leisti jiems
juos peržiūrėti informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjo (AISP) sąsajoje. Tai suteikia sąskaitos
informacijos paslaugų teikėjui (AISP) galimybę siūlyti įvairias, pvz., biudžeto sudarymo, duomenų analizės
paslaugas ir suteikti kitas informavimo priemones. Informavimo apie sąskaitas paslaugų teikėjams (AISP)
draudžiama naudoti gautus duomenis kitais tikslais nei tie, kuriems klientas davė sutikimą.

