zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Kancelarii dLK:
Relacja bank – konsument w obrocie internetowym
w razie zainteresowania jej pełną treścią zapraszamy do kontaktu

Relacja bank – konsument w obrocie internetowym
dr Krzysztof Korus, Partner, radca prawny

Warszawa, 14 maja 2015 r.
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Art. 7. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając
nieodpłatnie usługobiorcy:
1) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
a) korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp
osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu
technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
b)jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia
oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w
szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450),
2) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Art. 104. (294) 1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności
bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności
bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę
czynność wykonuje.
3. Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą
informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, 106a i
106b, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych
informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej.
Rekomendacja D. Rekomendacja 16
Bank świadczący usługi z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dostępu powinien posiadać skuteczne
rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające weryfikację tożsamości i bezpieczeństwo danych oraz
środków klientów, jak również edukować klientów w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z tych kanałów.

USUDE / PRAWO BANKOWE

16.2. Wybór stosowanych przez bank metod potwierdzania tożsamości klientów korzystających z
elektronicznych kanałów dostępu powinien być dokonywany w oparciu o analizę ryzyka związanego z tymi
kanałami. Analiza ta powinna być przeprowadzana systematycznie i uwzględniać możliwości transakcyjne
oferowane przez dany kanał dostępu, przetwarzane w nim dane, rozpoznane techniki ataków, a jednocześnie
łatwość korzystania przez klienta z poszczególnych metod potwierdzania tożsamości. Typowe środki
wykorzystywane w zakresie potwierdzania tożsamości w elektronicznych kanałach dostępu obejmują m.in.
•

osobisty numer identyfikacyjny,

•

hasła,

•

podpis elektroniczny,

•

karty smart,

•

kody jednorazowe,

•

tokeny,

•

dane biometryczne

•

certyfikaty cyfrowe,

przy czym metody weryfikacji tożsamości mogą opierać się na jednym lub wielu czynnikach (np. stosowanie
zarówno hasła, jak i kodów jednorazowych). Bank powinien także przeanalizować, czy i w jakim stopniu
zastosowanie wieloczynnikowej weryfikacji tożsamości przyczyni się do zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa klientów.

rekomendacja D

UUP/PSD

PSP [ASPSP/PISP/AISP] apply SCA when the payer
(a) accesses his payment account on-line;
(b) initiates an electronic remote payment transaction (+STA!!!)
(c) carries out any action, through a remote channel, which may imply a risk of
payment fraud or other abuses

STRONG
CUSTOMER
AUTHENTICATIO
N

‘authentication’ means procedures which allow the payment service provider to verify the identity of a
payment service user or the validity of the use of a specific payment instrument, including the use of its
personalised security credentials;
‘strong customer authentication’ means an authentication based on the prompt use of two or more
elements categorised as knowledge, possession and inherence[ ] that are independent, in that the
breach of one does not compromise the reliability of the others and is designed in such a way as to
protect the confidentiality of the authentication data;
‘personalised security credentials’ means personalised features provided by the payment service
provider to a customer for the purposes of authentication;
‘remote payment transaction’ means a payment transaction initiated via internet or through a device
that can be used for distance communication;

„strong transaction authentication” (not in the PSD II): elements dynamically
linking the transaction to a specific amount and a specific payee
R51a Encryption systems which may result in authentication codes such as one-time
passwords are able to enhance the security of payment transactions; the use of such
authentication codes by payment service users shall be considered to be compatible with
their obligations in relation to payment instruments and personalized security credentials
also when payment initiation service providers or account information service providers
are involved.
1c.
Where the payer's payment service provider does not require strong customer
authentication, the payer shall only bear any financial consequences where having acted fraudulently.
Should the payee or the payment service provider of the payee fail to accept strong customer
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