PSD2 – Payment Service Directive 2
Čo nové prináša európska smernica
o platobných službách?

Čo je PSD2?
Nová smernica PSD2 platí od 13. januára 2018. Definuje nové pravidlá ochrany a bezpečnosti klienta
a pravidlá pre vstup poskytovateľov platobných služieb na trh. Ďalej predstavuje alternatívne služby
pripravené pre klientov.
Umožňuje po súhlase klienta poskytovať informácie o finančnom produkte partnerom s licenciou NBS.
Vďaka tomu sa klient môže cez jedno prostredie partnera tretej strany dostať ku všetkým údajom
o svojich financiách.
Nové služby spojené s PSD2 umožňujú inovatívne formy platenia. Prípadne poskytnú klientom prehľad
informácií o ich platobných účtoch v niekoľkých rôznych finančných inštitúciách na jednom mieste,
napríklad v jednej aplikácii.

Pre klientov
Aby sme mohli zdieľať vaše dáta s licencovanými subjektmi tretích strán, potrebujeme na to váš
súhlas. Ten môžete udeliť priamo prostredníctvom aplikácie zapojeného partnera tretej strany. V rámci
aplikácie budete presmerovaní do prostredia Home Creditu, kde udelíte súhlas.
Na základe vášho súhlasu poskytneme tretej strane základné dáta o produktoch, ktoré u nás
využívate. Všetko je úplne bezpečné. Vždy ale pri pristupovaní k svojim finančným dátam dodržujte
maximálne bezpečnostné kritériá. Nikomu neoznamujte prístupové údaje do aplikácie a pod.
Čo získate súhlasom s poskytnutím dát tretej strane? Budete si môcť cez jednu aplikácia prezerať
všetky svoje financie na jednom mieste.
Vždy buďte opatrní v tom, komu dávate súhlas. Pre istotu si overte, či má daná inštitúcia licenciu
Národné banky Slovenska.

Pre partnerov
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Ponúkame možnosť prepojenia všetkým partnerom, ktorí spĺňajú bezpečnostné kritériá a majú
licenciu NBS. Ak máte záujem prepojiť sa s Home Creditom, napíšte nám e-mail na adresu
posta@homecredit.sk. Radi s vami dohodneme všetky podrobnosti ohľadne prepojenia s našimi
dátami. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, prejdite si, prosím, technickú dokumentáciu,
v ktorej zistíte ako sa pripojiť.
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