
PSD2 – WAŻNE ZMIANY od 14-09-2019r. 

Czym jest PDS2 ? 

Komisja Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2), aby 

zwiększyć bezpieczeństwo płatności oraz  pobudzić innowacyjność i konkurencyjność. 

Dyrektywa PSD2 będzie miała znaczący wpływ zwłaszcza na transakcje w handlu 

elektronicznym spowoduje konieczność wdrożenia „silnego uwierzytelniania”. 

Postanowienia dotyczące silnego uwierzytelniania zawarte w dyrektywie PSD2 wchodzą 

w życie z dniem 14 września 2019 r. i będą obowiązywać w całej Europie. 

Na czym polega silnie uwierzytelnienie ? 

Silne uwierzytelnianie wprowadza dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w  zakresie 

uwierzytelniania (czyli tego, w jaki sposób klienci potwierdzają, że są osobami, za które się 

podają). Oznacza to, że klienci będą zobowiązani stosować dodatkową formę weryfikacji 

swojej tożsamości. Jest to tak zwane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), czyli proces, 

w którym tożsamość użytkownika jest weryfikowana z wykorzystaniem dwóch niezależnych 

elementów należących do jednej kategorii: 

 

Coś, co wie  

wyłącznie klient 

Np. PIN lub hasło - dynamiczne jednorazowe 

hasło, np. wysyłane w wiadomości SMS 

  

Coś, co posiada wyłącznie 

klient 
 Np. karta/smartfon 

  

Coś, co charakteryzuje 

klienta końcowego 

Np. Dane biometryczne – odcisk palców, 

rozpoznawanie twarzy 

ZMIANY 

Bezpieczniejsze akceptacje Twoich transakcji  

Niektóre z  operacji finansowych będą wymagały od Ciebie użycia tzw. silnego 

uwierzytelnienia, czyli dwuetapowego potwierdzania Twojej tożsamości. Możemy poprosić 

Cię o weryfikację za pomocą hasła SMS lub autoryzacji mobilnej, m.in.:  

 podczas sprawdzania historii transakcji starszej niż 90 dni, 

 raz na 90 dni w trakcje logowania do Internet Bankingu. 



 

  

Płatności kartą  

Zwiększone bezpieczeństwo płatności kartą podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. 

Możemy poprosić Cię, abyś potwierdził kodem PIN również transakcje poniżej 50 zł.  

 

 

Szybsze reklamacje  

Skrócony został czas rozpatrywania składanych reklamacji dotyczących usług płatniczych - 

z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych. Maksymalny termin odpowiedzi na taką 

reklamację wyniesie teraz 35 dni roboczych - poprzednio 60 dni kalendarzowych. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności za transakcje kartą  

W przypadku kradzieży lub  zgubienia karty/telefonu, Twoja odpowiedzialność za 

nieautoryzowane transakcje została zmniejszona z 150 do 50 euro. 

Nowe logowanie 

 Logowanie do bankowości internetowej 

 Autoryzacja hasła SMS - logowanie dwuetapowe: login i hasło, w drugim 

etapie dodatkowo hasło SMS 

 

 

 



 

 

 

Autoryzacja mobilna - logowanie dwuetapowe : login i hasło, drugim etapie 

dodatkowo zatwierdzenie w aplikacji mobilnej 

 
 



Pamiętaj ! 

! Nie przekazuj nikomu swoich danych do logowania i autoryzacji. Dostawcy 

usług TPP powinni korzystać ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie 

będą wymagali od Ciebie żadnych informacji. 

  

! Do bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim 

loguj się tylko na stronie www.bspruszcz.pl. 

  

! W przypadku, gdy zainicjujesz zlecenie płatnicze na wybraną usługę 

świadczoną przez TPP sprawdź, czy ten podmiot jest certyfikowanym dostawcą 

usług zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

 


