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Metodické usmernenie
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
z 19. februára 2018 č. 2/2018
k podmienkam na zosúladenie platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí
a ich činnosti so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(v znení účinnom od 13. januára 2018)
Národná banka Slovenska Útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „NBS“) na
základe ustanovenia § 1 odsek 3 písm. a) bod 3 a § 16 odsek 4 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) v spojení so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o platobných službách“) vydáva toto metodické usmernenie:
ČASŤ 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Účelom tohto metodického usmernenia je poskytnúť žiadateľovi o udelenie
povolenia (ďalej len „žiadateľ“) informácie k podaniu žiadosti o udelenie povolenia alebo
registrácie na poskytovanie platobných služieb, informácie k podaniu žiadosti o udelenie
povolenia na vydávanie elektronických peňazí, a to podľa ustanovenia § 64 a § 81, v spojení
s ustanoveniami § 79a, § 79b, a § 87 zákona o platobných službách, ako aj poskytnúť
informácie poskytovateľom platobných služieb a vydavateľom elektronických peňazí, ktorí
majú vydané povolenie podľa zákona o platobných službách účinného do 13. januára 2018.
(2)
Toto metodické usmernenie uvádza rozsah informácií a dokladov, ktoré je
potrebné NBS predložiť na preukázanie splnenia podmienok na udelenie povolenia alebo na
udelenie registrácie, prípadne na zosúladenie sa platobnej inštitúcie alebo inštitúcie
elektronických peňazí so znením zákona o platobných službách účinným od 13. januára 2018.
Toto metodické usmernenie neobsahuje taxatívny výpočet skutočností, ktoré NBS v procese
posudzovania splnenia podmienok na udelenie povolenia berie do úvahy; NBS v každom
jednotlivom prípade rozhoduje na základe konkrétnych okolností, pričom hodnotí dôkazy
podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti;
pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo v konaní najavo. V individuálnom prípade
môže NBS požadovať aj predloženie ďalších dokladov, resp. môže pripustiť preukázanie
splnenia podmienok ustanovených zákonom o platobných službách aj inými dokladmi, ktoré
budú postačovať na preukázanie príslušnej skutočnosti. Tým nie je dotknutá povinnosť
žiadateľa predložiť prílohy ustanovené zákonom o platobných službách. Ak žiadateľ niektoré
údaje v žiadosti neuvedie alebo nepripojí niektoré z príloh ustanovených v zákone
o platobných službách alebo v tomto metodickom usmernení z dôvodu, že sa na neho
predmetná požiadavka nevzťahuje, je potrebné túto skutočnosť náležitým spôsobom objasniť.
(3)
Dňa 13. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 281/2017 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o platobných službách“). Týmto
zákonom sa zabezpečila transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia
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smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa
zrušuje smernica 2007/64/ES (ďalej len „smernica PSD2“).
(4)
Smernica PSD2 obsahuje splnomocňovacie ustanovenia na vydanie
regulačných a implementačných technických štandardov (ďalej len „RTS/ITS“) a usmernení,
ktorých cieľom je spresniť požiadavky a povinnosti vyplývajúce zo smernice PSD2 pre
poskytovateľov platobných služieb. Nakoľko ešte všetky predpisy neboli vydané, prípadne sú
v štádiu rozpracovanosti, NBS sa rozhodla poskytnúť poskytovateľom platobných služieb
základné informácie viažuce sa k poskytovaniu platobných služieb a k vydávaniu
elektronických peňazí, ktoré vyplývajú zo smernice PSD2, ako aj o usmerneniach, ktoré
spresňujú požiadavky vyplývajúce z tejto smernice.
(5)
NBS má zámer všetky vykonávacie predpisy viažuce sa k smernici PSD21)
uplatňovať na poskytovateľov platobných služieb. RTS/ITS sú priamo aplikovateľné rámci
právneho poriadku Slovenskej republiky (tzn. netransponujú sa do právnych predpisov).
Usmernenia (guidelines) z pohľadu ich právnej záväznosti je potrebné aplikovať (začleniť) do
právneho poriadku Slovenskej republiky; NBS má zámer tieto usmernenia upraviť vo forme
opatrení NBS. Zoznam vykonávacích predpisov tvorí Prílohu č. 1 tohto metodického
usmernenia.
ČASŤ 2
Platobné inštitúcie, ktoré poskytovali platobné služby bez obmedzenia rozsahu
pred 13. januárom 2018
a ktoré nebudú pokračovať v poskytovaní platobných služieb
(1)
Z prechodného ustanovenia § 101h ods. 2 prvá veta zákona o platobných
službách vyplýva, že platobná inštitúcia definovaná v § 63 písm. a) zákona o platobných
službách v znení účinnom do 12. januára 2018, tzn. platobná inštitúcia oprávnená poskytovať
platobné služby bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1,
ktorá má udelené platné povolenie na poskytovanie platobných služieb a ktorá začala
poskytovať platobné služby pred 13. januárom 2018, môže do 13. júla 2018 vykonávať tieto
činnosti aj bez zosúladenia sa so zákonom o platobných službách, t. j. do 13. júla 2018 sa tieto
platobné inštitúcie spravujú právnymi predpismi účinnými do 12. januára 2018. Od 14. júla
2018 takéto platobné inštitúcie nesmú poskytovať platobné služby, a to aj v prípade, ak
povolenie vrátia po tomto dátume.
(2)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. a) zákona o platobných službách, ktorá sa
rozhodla nepokračovať v poskytovaní platobných služieb po 13. júli 2018, je povinná do 13.
marca 2018 oznámiť NBS túto skutočnosť a požiadať NBS o udelenie predchádzajúceho
súhlasu podľa § 66 ods. 1 písm. d) zákona o platobných službách a predložiť hodnoverné
doklady a písomné vyhlásenie platobnej inštitúcie preukazujúce, že do termínu podania
vrátenia povolenia splní záväzky, ktoré má voči svojim používateľom platobných služieb.

1)

Predpisy k PSD2 sú dostupné na nasledovnom odkaze: http://www.eba.europa.eu/regulation-andpolicy/payment-services-and-electronic-money/-/activity-list/MgjX6aveTl7v/more
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ČASŤ 3
Platobné inštitúcie, ktoré poskytovali platobné služby bez obmedzenia rozsahu
pred 13. januárom 2018
a ktoré budú pokračovať v poskytovaní platobných služieb bez zmeny povolenia
(1)
Podľa § 101h ods. 2 zákona o platobných službách, ak sa platobná inštitúcia
definovaná v § 63 písm. a) zákona o platobných službách v znení účinnom do 12. januára
2018 rozhodla pokračovať v poskytovaní platobných služieb podľa doterajšieho povolenia, je
povinná do 13. marca 2018 predložiť NBS všetky informácie a dokumenty požadované NBS
na posúdenie zosúladenia sa platobnej inštitúcie a jej činnosti s týmto zákonom.
(2)
Platobná inštitúcia je podľa § 101h ods. 2 zákona o platobných službách
povinná predložiť NBS informácie a doklady podľa § 64 ods. 2 písm. b), d), k) a § 64 ods. 4
písm. e), g), k), q) až u) a x), ako aj
a)
ďalšie údaje a prílohy v súlade a na základe osobitných predpisov2), a zároveň
b)
ďalšie informácie a doklady (prílohy) vyžiadané NBS, ktoré budú potrebné na
posúdenie, že platobná inštitúcia a jej činnosť je v súlade so zákonom o platobných službách.
(3)
Ak platobná inštitúcia splní požiadavky podľa predchádzajúcich odsekov, NBS
do 13. júla 2018 posúdi zosúladenie platobnej inštitúcie a jej činnosti so zákonom
o platobných službách. Ak platobná inštitúcia a jej činnosť je v súlade s týmto zákonom,
povolenie udelené podľa § 63 písm. a) platné k 12. januáru 2018 sa považuje za povolenie na
poskytovanie platobných služieb podľa tohto zákona, pričom NBS o tom informuje dotknutú
platobnú inštitúciu a zapíše ju do zoznamu podľa § 74 ods. 1 zákona o platobných službách.
Ak platobná inštitúcia alebo jej činnosť nie je v súlade s týmto zákonom, NBS rozhodne
o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na odstránenie nesúladu s týmto zákonom, alebo
o odobratí povolenia na poskytovanie platobných služieb.
ČASŤ 4
Platobné inštitúcie, ktoré poskytovali platobné služby bez obmedzenia rozsahu
pred 13. januárom 2018
a ktoré budú pokračovať v poskytovaní platobných služieb so zmenou povolenia
(1)
Ak sa platobná inštitúcia definovaná v § 63 písm. a) zákona o platobných
službách v znení účinnom do 12. januára 2018 rozhodla pokračovať v poskytovaní platobných
služieb podľa doterajšieho povolenia, a zároveň požiada NBS do 13. júla 2018 (ďalej len
„prechodné obdobie“) o zmenu povolenia alebo o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa §
66 zákona o platobných službách, na takéto konania sa lehoty podľa § 101h ods. 2 zákona
o platobných službách nevzťahujú.
(2)
Na konanie o zmene povolenia alebo o vydanie predchádzajúceho súhlasu
podľa § 66 zákona o platobných službách sa bude uplatňovať zákon o platobných službách
v znení účinnom od 13. januára 2018 a zákon o dohľade, pričom žiadateľ okrem náležitostí
2)

Usmernenia k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a
inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte podľa článku 5
ods.
5
smernice
(EÚ)
2015/2366,
ktoré
sú
dostupné
na
adrese:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2015792/Guidelines+on+Authorisations+of+Payment+Institutions
+%28EBA-GL-2017-09%29_SK.pdf/351d8ea0-6b5b-4d08-8a46-1d590270998e
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žiadosti podľa príslušných ustanovení zákona o platobných službách a zákona o dohľade je
povinný v takomto konaní predložiť aj doklady podľa opatrenia NBS č. 14/20113), ako aj
ďalšie informácie a prílohy v súlade a na základe osobitných predpisov2).
ČASŤ 5
Žiadosť o udelenie povolenia podľa § 64 zákona o platobných službách
(1)
Žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64
je povinný splniť podmienky podľa § 64 ods. 2, ktoré sa preukazujú predložením dokladov
podľa opatrenia NBS č. 14/20113).
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia musí spĺňať náležitosti podľa § 64 ods. 3 zákona
o platobných službách v spojení s § 16 ods. 3 a 4 zákona o dohľade.
(3)
Žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb je povinný
k žiadosti predložiť prílohy podľa § 64 ods. 4 zákona o platobných službách a ďalšie
informácie a prílohy v súlade a na základe osobitných predpisov2).
ČASŤ 6
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii
pre poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu
podľa § 79a zákona o platobných službách
(1)
Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných
služieb podľa § 79a zákona o platobných službách je povinný splniť podmienky podľa § 79a
ods. 2, 3 a 7, ktoré sa preukazujú predložením príloh v súlade a na základe osobitných
predpisov2) a dokladov podľa opatrenia NBS č. 14/20113).
ČASŤ 7
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii
pre poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte
podľa § 79b zákona o platobných službách
(1)
Žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných
služieb podľa § 79b je povinný splniť podmienky podľa § 79b ods. 2, 3, 6 a 7, ktoré sa
preukazujú predložením príloh v súlade a na základe osobitných predpisov2) a dokladov podľa
opatrenia NBS č. 14/20113).
ČASŤ 8
Inštitúcie elektronických peňazí,
ktoré vydávali elektronické peniaze pred 13. januárom 2018
a ktoré nebudú pokračovať vo vydávaní elektronických peňazí
(1)
Podľa § 101h ods. 7 prvá a druhá veta zákona o platobných službách vyplýva
inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 tohto, ktorá k 12. januáru 2018 má udelené
3)

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2011 z 15. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú niektoré
podrobnosti povoľovania na výkon činností a podnikania platobných inštitúcii a inštitúcií elektronických peňazí.
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platné povolenie na vydávanie elektronických peňazí a ktorá začala vydávať elektronické
peniaze pred 13. januárom 2018, môže do 13. júla 2018 vykonávať tieto činnosti na základe
doterajšieho povolenia bez zosúladenia sa s ustanoveniami tohto zákona, pričom do 13. júla
2018 sa tieto inštitúcie elektronických peňazí spravujú právnymi predpismi účinnými do
12. januára 2018.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 81 ods. 1 zákona o platobných
službách, ktorá sa rozhodla nepokračovať v činnosti vydávania elektronických peňazí po 13.
júli 2018, je povinná do 13. marca 2018 túto skutočnosť oznámiť NBS a požiadať NBS
o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 85 ods. 1 písm. d) zákona o platobných
službách a predložiť hodnoverné doklady a písomné vyhlásenie inštitúcie elektronických
peňazí preukazujúce, že do termínu podania vrátenia povolenia splní záväzky, ktoré má voči
svojim používateľom platobných služieb, majiteľom elektronických peňazí a osobám, ktoré
nie sú spotrebiteľmi a ktoré prijímajú elektronické peniaze od majiteľov elektronických
peňazí.
ČASŤ 9
Inštitúcie elektronických peňazí, ktoré vydávali elektronické peniaze
pred 13. januárom 2018
a ktoré budú pokračovať vo vydávaní elektronických peňazí bez zmeny povolenia
(1)
Podľa § 101h ods. 7 zákona o platobných službách, je inštitúcia elektronických
peňazí, ktorá sa rozhodla pokračovať v činnostiach podľa doterajšieho povolenia, povinná do
13. marca 2018 predložiť Národnej banke Slovenska informácie podľa § 82 a ďalšie
informácie a dokumenty požadované Národnou bankou Slovenska na posúdenie zosúladenia
inštitúcie elektronických peňazí a jej činnosti s týmto zákonom.
(2)
Inštitúcia elektronických peňazí podľa § 101h ods. 7 zákona o platobných
službách je povinná predložiť NBS informácie a doklady podľa § 82 ods. 2 písm. d)
a § 82 ods. 4 písm. e), g) a o) tohto zákona, ako aj:
a)
ďalšie údaje a prílohy v súlade a na základe osobitných predpisov2), a zároveň
b)
ďalšie informácie a doklady (prílohy) vyžiadané NBS, ktoré budú potrebné na celkové
posúdenie, že inštitúcia elektronických peňazí a jej činnosť je v súlade so zákonom
o platobných službách.
(3)
NBS do 13. júla 2018 posúdi zosúladenie inštitúcie elektronických peňazí a jej
činnosti so zákonom o platobných službách. Ak inštitúcia elektronických peňazí a jej činnosť
je v súlade s týmto zákonom, povolenie udelené podľa § 81 ods. 1 platné k 12. januáru 2018
sa považuje za povolenie na vydávanie elektronických peňazí podľa tohto zákona, pričom
NBS o tom informuje dotknutú inštitúciu elektronických peňazí a zapíše ju do zoznamu podľa
§ 85d ods. 1 zákona o platobných službách. Ak inštitúcia elektronických peňazí alebo jej
činnosť nie je v súlade s týmto zákonom, NBS rozhodne o opatreniach, ktoré je potrebné
prijať na odstránenie nesúladu s týmto zákonom, alebo o odobratí povolenia na vydávanie
elektronických peňazí.
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ČASŤ 10
Inštitúcie elektronických peňazí, ktoré vydávali elektronické peniaze
pred 13. januárom 2018
a ktoré budú pokračovať vo vydávaní elektronických peňazí so zmenou povolenia
(1)
Ak sa inštitúcia elektronických peňazí definovaná v § 81 ods. 1 písm. a)
zákona o platobných službách v znení účinnom do 12. januára 2018 rozhodla pokračovať
v činnostiach podľa doterajšieho povolenia a zároveň požiada NBS v prechodnom období
o zmenu povolenia alebo o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 85 zákona
o platobných službách, na takéto konania sa lehoty podľa § 101h ods. 7 zákona o platobných
službách nevzťahujú.
(2)
Na konanie o zmene povolenia alebo o vydanie predchádzajúceho súhlasu
podľa § 85 zákona o platobných službách sa bude uplatňovať zákon o platobných službách
v znení účinnom od 13. januára 2018 a zákon o dohľade, pričom žiadateľ okrem náležitostí
žiadosti podľa príslušných ustanovení zákona o platobných službách a zákona o dohľade je
povinný v takomto konaní predložiť aj doklady podľa opatrenia NBS č. 14/20113), ako aj
ďalšie informácie a prílohy v súlade a na základe osobitných predpisov2).
ČASŤ 11
Žiadosť o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí
podľa § 82 zákona o platobných službách
(1)
Žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 81
ods. 1 písm. a) zákona o platobných službách je povinný splniť podmienky podľa § 82 ods. 2
tohto zákona, ktoré sa preukazujú predložením dokladov podľa opatrenia NBS č. 14/20113).
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia musí spĺňať náležitosti podľa § 82 ods. 3 zákona
o platobných službách v spojení s § 16 ods. 3 a 4 zákona o dohľade.
(3)
Žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí bez
obmedzenia rozsahu vydávania elektronických peňazí je zároveň povinný predložiť prílohy
podľa § 82 ods. 4 zákona o platobných službách a ďalšie informácie a prílohy v súlade a na
základe osobitných predpisov2).
ČASŤ 12
Žiadosť o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí
podľa § 87 zákona o platobných službách
(1)
Žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa
§ 81 ods. 1 písm. b) zákona o platobných službách je povinný splniť podmienky podľa § 87,
ktoré sa preukazujú predložením dokladov podľa opatrenia NBS č. 14/20113).
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia musí spĺňať náležitosti podľa § 87 zákona
o platobných službách v spojení s § 16 ods. 3 a 4 zákona o dohľade.

3)

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2011 z 15. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú niektoré
podrobnosti povoľovania na výkon činností a podnikania platobných inštitúcii a inštitúcií elektronických peňazí.
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(3)
Žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí
v obmedzenom rozsahu je zároveň povinný predložiť prílohy podľa § 87 a ďalšie informácie
a prílohy v súlade a na základe osobitných predpisov2).
ČASŤ 13
Záverečné ustanovenia
Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo Vestníku
Národnej banky Slovenska. Právne predpisy súvisiace s predmetom tohto metodického
usmernenia sú uvedené na webovom sídle Národnej banky Slovenska a na webovom sídle
Úradného vestníka Európskej únie.
Vladimír Dvořáček
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ
útvaru dohľadu nad finančným trhom
v z. Ing. Monika Imreczeová v. r.
generálna riaditeľka odboru dohľadu nad trhom cenných papierov,
poisťovníctvom a dôchodkovým sporením
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Príloha č. 1
Vykonávacie predpisy vyplývajúce zo smernice PSD2
(1) Európsky orgán dohľadu pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“) v spolupráci
s príslušnými zainteresovanými stranami a Európskom centrálnou bankou (ďalej len „ECB“)
na základe splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie regulačných a implementačných
technických štandardov a usmernení vydal tieto vykonávacie predpisy:
a)

Usmernenia k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným
inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb
informovania o účte podľa článku 5 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366. Usmernenia boli
schválené a vydané ako usmernenie EBA/GL/2017/09.1

b) Usmernenia týkajúce sa kritérií na stanovenie minimálnej peňažnej sumy poistenia
hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej
záruky podľa článku 5 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366. Usmernenia boli schválené
a vydané ako usmernenie EBA/GL/2017/08.2
c)

Usmernenia k oznamovaniu o závažných incidentoch podľa smernice (EÚ) 2015/2366
o platobných službách (PSD2). Usmernenia boli schválené a vydané ako usmernenie
EBA/GL/2017/10. Usmernenia sa týkajú kritérií klasifikácie závažných incidentov
oznamovaných platobnými inštitúciami a kritérií posudzovania relevantnosti incidentu
príslušnými orgánmi podľa článku 96 ods. 3 smernice PSD2. NBS na účely aplikácie toto
usmernenia vydala informáciu na webovom sídle: (http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nadfinancnym-trhom/dohlad/oznamovanie-zavaznych-incidentov).3

d) Usmernenia o postupoch riešenia sťažností týkajúcich sa údajných porušení smernice
o platobných službách 2. Usmerneniami sa určujú postupy riešenia sťažností, ktoré sa
majú zohľadniť na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu s touto smernicou
podľa článku 100 ods. 6 smernice PSD2. Usmernenia boli schválené a vydané ako
usmernenie EBA/GL/2017/13.4
e)

1

Usmernenia k bezpečnostným opatreniam vzťahujúcim sa na prevádzkové
a bezpečnostné riziká platobných služieb podľa smernice (EÚ) 2015/2366 (PSD2).
Usmernenie bolo schválené a vydané ako usmernenie EBA/GL/2017/17. Usmernenie sa
týka zavedenia, vykonávania a monitorovania bezpečnostných opatrení a v náležitých
prípadoch aj postupov certifikácie s cieľom riadiť prevádzkové a bezpečnostné riziká
súvisiace s platobnými službami podľa článku 95 ods. 3 smernice PSD2. Usmernenie
bolo schválené a vydané ako Usmernenie EBA/GL/2017/17.5

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2015792/Guidelines+on+Authorisations+of+Payment+Institution
s+%28EBA-GL-2017-09%29_SK.pdf/351d8ea0-6b5b-4d08-8a46-1d590270998e
2
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1956339/Guidelines+on+PII+under+PSD2+%28EBA-GL-201708%29_SK.pdf/9b2a7e77-d09c-4e6e-85f5-809c7473cf7a
3
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-onmajor-incidents-reporting-under-psd2
4
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2053197/Guidelines+on+complaint+procedures+under+PSD2+%
28EBA-GL-2017-13%29_SK.pdf/903906b3-7340-4b35-bf45-fbf61d4aadbe
5
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2081899/Guidelines+on+the+security+measures+under+PSD2+%
28EBA-GL-2017-17%29_SK.pdf
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f)

Usmernenia o požiadavkách na vykazovanie podvodov podľa článku 96 ods. 6 smernice
(EÚ) 2015/2366 (PDS2). Usmernenia o oznamovaní podvodov, ktoré sa vydávajú
v súlade s článkom 96 ods. 6 smernice PSD2. Členským štátom z tohto usmernenia
vyplýva povinnosť zabezpečiť, aby poskytovatelia platobných služieb poskytovali svojim
príslušným orgánom aspoň raz ročne štatistické údaje o podvodoch súvisiacich s rôznymi
platobnými prostriedkami. Uvedené štatistické údaje následne poskytne NBS orgánu
EBA a ECB.6

g) Regulačný technický predpis (ďalej aj „RTS“) o silnej autentifikácii a bezpečnej
komunikácii. RTS ustanovujúce požiadavky na silnú autentifikáciu zákazníka
a požiadavky na spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy podľa článku 98
smernice PSD2. RTS je kľúčovým dokumentom pre dosiahnutie účelu PSD2, ktorým je
zlepšenie ochrany spotrebiteľa, podpora inovácií a zvýšenie bezpečnosti poskytovania
platobných služieb v rámci Európskej únie. RTS boli schválené Európskou komisiou dňa
27. 11. 2017.7
h) Regulačný technický štandard určujúci vhodné kritéria na zriadenie a funkcie centrálneho
kontaktného miesta podľa článku 29 ods. 4 podľa smernice (EÚ) 2015/2366. Ustanovenia
RTS obsahujú kritériá, ktoré sa majú uplatniť pri určovaní okolností, za ktorých je
stanovenie ústredného kontaktného bodu vhodné, ako aj funkcií týchto kontaktných
bodov podľa článku 29 ods. 4 smernice PSD2. Taktiež sa predpisom upravujú kritériá, pri
splnení ktorých budú členské štáty vyžadovať od zahraničných platobných inštitúcií,
ktoré poskytujú na ich území platobné služby prostredníctvom agentov na základe práva
usadiť sa, zriadenie centrálneho kontaktného bodu.8
i)

6

Regulačný technický štandard ukladajúci technické požiadavky na vytvorenie,
fungovanie a zriadenie elektronického centrálneho registra a na vstup obsahujúcich
informácii podľa článku 15 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366 a Implementujúci technický
štandard (ďalej len „ITS“) o podrobnostiach a štruktúre informácii zadávanými
príslušnými orgánmi v ich verejných registroch podľa článku 15 ods. 5 smernice
2015/2366 (PSD2). V RTS sa stanovujú technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia,
prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra a prístupu k údajom, ktoré
obsahuje podľa článku 15 ods. 4 smernice PSD2, a ITS upravuje podrobnosti a štruktúru
údajov, ktoré majú príslušné orgány uvádzať vo svojich verejných registroch,
a oznamovať EBA podľa článku 15 ods. 5 smernice PSD2.9

Usmernenie ešte nebolo vydané je v podobe konzultačného materiálu.
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-on-fraudreporting-under-psd2
7
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/psd2-rts-2017-7782_en.pdf
8
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2058868/Final+Report+on+RTS+on+central+contact+points+und
er+PSD2+%28EBA-RTS-2017-09%29.pdf/b2f1a143-bb24-4711-9d28-5cb0d105351f
9
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2061040/Final+Report+on+final+draft+RTS+and+ITS+on+EBA
+Register+under+PSD2+%28EBA-RTS-2017-10%29%20%28EBA-ITS-2017-07%29.pdf/0fdf8137-d047-41049519-b89101eab3e8
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j)

Regulačný technický štandard o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovského
a hostiteľského členského štátu o dohľade nad výkonom činností platobných inštitúcií
poskytujúcich služby cezhranične podľa článku 29 ods. 6 Smernice PSD2. V RTS sa
vymedzuje rámec spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi
domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu.10

k) Regulačné technické štandardy o spolupráci a výmene informácií medzi príslušnými
orgánmi, týkajúce sa oznamovania cezhraničného poskytovania služieb platobnými
inštitúciami. Delegovaným nariadením sa ustanovuje rámec spolupráce a výmeny
informácií medzi príslušnými orgánmi pri oznamovaní platobných inštitúcií, ktoré
vykonávajú svoju činnosť cezhranične podľa článku 28 ods. 5 smernice PSD2.11

10

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2004019/Consultation+Paper+on+RTS+on+HomeHost+cooperation+under+PSD2+%28EBA-CP-2017-16%29.pdf
11
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1694291/Final+draft+RTS+on+passporting+%28EBA-RTS2016-08%29.pdf/7a77aa22-dcc8-44a7-89ec-5779eb1c4bbc
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