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KOMUNIKAT  
 

dotyczący terminu rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem dostawców trzecich a także informacja o wynikających z ustawy o usługach 
płatniczych zasadach świadczenia tych usług. 
 

Obowiązuje od 29 sierpnia 2019 r.  
 

                            ŚWIADCZENIE USŁUG PŁATNICZYCH ZA POŚREDNICTWEM DOSTAWCÓW TRZECICH 
 

1. Z dniem 13 czerwca 2019 r.  EnveloBank świadczy usługi płatnicze za pośrednictwem dostawców trzecich (TPP – Third Party Provider). 

2. Korzystać z usług płatniczych za pośrednictwem dostawców trzecich może każdy Klient mający udostępnioną  usługę bankowości 

elektronicznej EnveloBank Online. 

3. Dostawcą trzecim ( TPP ) jest dostawca, który zgodnie z ustawą o usługach płatniczych świadczy jedną lub więcej z następujących usług:  

1) usługę inicjowania transakcji płatniczej,  

2) usługę dostępu do informacji o rachunku lub  

3) usługę wydawania instrumentów płatniczych opartych na karcie płatniczej. 

4. Dostawcy trzeci (TPP) podlegają rejestracji przez właściwy dla danego państwa organ nadzoru. TPP posiadający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polski podlegają rejestracji przez Komisję Nadzoru Finansowego, a lista takich podmiotów (certyfikowanych firm trzecich) 

dostępna jest na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl).  

5. W ramach umowy o prowadzenie rachunku płatniczego (ROR), Klient z może korzystać z następujących usług za pośrednictwem 

dostawców trzecich: 

1) usługa inicjowania transakcji płatniczej (PIS) – usługa inicjowania zlecenia płatniczego przez TPP na wniosek  Klienta z jego rachunku 

bankowego. TPP po otrzymaniu zgody na świadczenie takiej usługi zainicjuje płatność w usłudze bankowości elektronicznej  

EnveloBank Online Klienta w określonej kwocie do określonego odbiorcy i poinformuje Klienta o statusie jej realizacji, 

2) usługa dostępu do informacji o rachunku (AIS) – usługa dostarczania Klientowi za pośrednictwem TPP skonsolidowanych informacji 

dotyczących rachunków  Klienta, w tym informacji o: stanie rachunków, ich historii, operacjach zaplanowanych, szczegółów operacji 

oraz listy blokad, 
3) usługa potwierdzenia dostępności na rachunku kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej z wykorzystaniem karty 

płatniczej (CAF) –  usługa potwierdzenia na wniosek TPP, dostępności na rachunku Klienta kwoty niezbędnej do wykonania transakcji 

płatniczej realizowanej w oparciu o kartę płatniczą.  

6. Klient każdorazowo wyraża zgodę  na korzystanie z usługi PIS i AIS bezpośrednio w TPP podczas składania dyspozycji. 
7. Zgoda (oraz jej odwołanie) na udzielenie przez Bank odpowiedzi na wnioski dostawcy trzeciego dotyczące potwierdzenia, że kwota 

odpowiadająca określonej transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o kartę płatniczą jest dostępna na rachunku (CAF), może zostać 
udzielona przez Klienta za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej EnveloBank Online lub usługi bankowości elektronicznej 
EnveloBank Mobile, za pośrednictwem Infolinii oraz w placówce Banku. Zgoda musi zostać udzielona przed wystąpieniem z pierwszym 
wnioskiem dotyczącym potwierdzenia. 

8. Klient  w dowolnym momencie ma możliwość bezpośrednio w placówce Banku oraz za pośrednictwem infolinii i bankowości 

elektronicznej Envelobank Online, dokonać blokady kanału TPP, co uniemożliwi realizację jakichkolwiek zleceń inicjowanych przez 

dostawców trzecich. 

 

 


