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Ny fortolkning af PSD2 regler om SCA åbner for fortsat brug af filleverance 0605
I juli 2019 udsendte vi varslingsbreve om ændringer og nye regler for Betalingsservice. Ændringerne vedrørte primært konsekvenserne ved implementering af det europæiske betalingsdirektiv PSD2 til øget forbrugerbeskyttelse og sikkerhed, samt
information om nye moderne API baserede tilmeldingsløsninger.
Med brevet i juli oplyste vi, at der ved digital oprettelse af betalingsaftaler var krav om SCA (Strong Customer Authentication), herunder om de afledte virkninger af brugen af 0605 filleverancen til oprettelse af betalingsaftaler.
De seneste præciseringer fra EBA (European Banking Authority), i forhold til SCA og Betalingsservice, har åbnet mulighed
for, at betalingsaftaler kan indgås uden indhentning af SCA – men kun i de tilfælde, hvor kreditor indgår en aftale direkte
med debitor uden involvering af en PSP (Payment Service Provider – som i denne sammenhæng er bankerne og Nets).
Præciseringen indebærer, at leverance 0605 til oprettelse af betalingsaftaler i Betalingsservice fortsat kan anvendes som
hidtil uden SCA efter 14. september 2019, såfremt aftalen er oprettet uden involvering af en PSP.
Da udviklingen generelt går mod øget forbrugerbeskyttelse ved digitale aftaler, er det vores anbefaling, at I løbende vurderer, om en løsning med SCA alligevel vil være det bedste valg, set ud fra jeres forretningsmodel, risiko for misbrug, øvrige
risici, kunde-flow mm.
Regler for oprettelse af betalingsaftaler ved brug af 0605 leverancen
•
Ved forsat anvendelse af leverance 0605 til oprettelse af betalingsaftaler, skal I (kreditor) ved henvendelse fra debitor
kunne dokumentere oprettelsen af betalingsaftalen. Aftalen vil ikke være gyldig, hvis oprettelsen ikke kan dokumenteres.
Regler om ændring af betalingsaftaler ved brug af 0605 leverancen
•
Ændringer der aftales mellem jer (kreditor) og jeres kunder (debitor) kræver ikke SCA, da PSP ikke er involveret.

På www.betalingsservice.dk/bs-aendring har vi samlet relevant information om vores forskellige løsninger til oprettelse af
betalingsaftaler. Der kan I også finde mere information om de ændringer, der sker som følge af PSD2 og den seneste præcisering af fortolkning på SCA.
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