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Propozycje regulacji prawnych do projektu ustawy z dnia 28 kwietnia 2017 roku
o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

W nawiązaniu do opinii European Fintech Forum (sygn. EFF/PZ/2017/02/02/MK)
z dnia 30 maja 2017 roku do projektu ustawy z dnia 28 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy
o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie przekazujemy uzupełnienie
uwag w postaci propozycji przepisów ustawy.

1. Uwaga nr 100 w Raporcie z konsultacji:
Niedyskryminujący

sposób

traktowania

zleceń

płatniczych

przez

dostawców

prowadzących rachunki, zawarty w art. 1, ust. 23 projektu UC81 (dot. art. 23b, ust. 4,
p. 3 Ustawy o usługach płatniczych).

Proponuje się w art. 23b, ust. 4, p. 3 dodanie zdania o następującej treści:
„W przypadku powtarzających się działań ze strony dostawcy prowadzącego rachunek
o właściwościach wskazujących na ryzyko wystąpienia dyskryminacji, KNF może wszcząć na
wniosek dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej postępowanie
wyjaśniające, skutkujące podjęciem odpowiednich środków administracyjnych.”

2. Uwaga nr 101 w Raporcie z konsultacji:
Nieprecyzyjne okoliczności odmowy dostępu do informacji o rachunku, zawarte w art.
1, ust. 38 projektu UC81 (dot. art. 41, ust. 5 Ustawy o usługach płatniczych).

Proponuje się w art. 41 dodanie ust. 8 o następującej treści:
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„8. Odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuzasadnionej odmowy dostępu do
informacji o rachunku lub dostępu do danego rachunku płatniczego, o których mowa w ust.
5, ponosi dostawca prowadzący rachunek.”

3. Uwaga nr 102 w Raporcie z konsultacji:
Wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji
o rachunku, zawarty w art. 1, ust. 82 projektu UC81 (dot. art. 117b, ust. 3 Ustawy
o usługach płatniczych).

Proponuje się w art. 117b, ust. 3 skrócenie terminu wpisu do rejestru poprzez nadanie
następującej treści:
„3. Wpis do rejestru dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji
o rachunku następuje w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub jego
uzupełnienia.”

4. Uwaga nr 104 w Raporcie z konsultacji:
Niepowiązany z opłatami lub zwolnieniami z opłat dostęp do rachunku prowadzonego
przez dostawcę.

Proponuje się w art. 4 ustawy o usługach płatniczych po ust. 8) dodanie ust. 8a)
o następującej treści:
„8a) Wyrażenie przez płatnika zgody na dostęp do rachunku przez dostawcę świadczącego
usługę dostępu do informacji o rachunku lub dostawcę świadczącego usługę inicjowania
transakcji płatniczej nie może skutkować nałożeniem przez dostawcę prowadzącego
rachunek z tego tytułu jakichkolwiek opłat lub obciążeń, w tym także polegających na utracie
innych korzyści.”

Z wyrazami szacunku,

Maciej Krzysztoszek
Prezes European Fintech Forum
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