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PSD2: Payment Service Directive 2 

  را PSD2 قانون نیز اروپا اتحادیه انگلیس، و امریکا بازارهاي پرداخت صنعت در داده رخ تغییرات پی در
 سرویس ثالث دهندگان ارائه روي به شان سرویسهاي بازکردن به بانکها اجبار جهت

 .کرد تصویب پرداخت
 

 2017 مصوب و 2016 ژانویه 12 تاریخ در شده منتشر•
  پیشرو بانکهاي برخی البته( اروپا اتحادیه بانکهاي کلیه توسط 2018 ژانویه 13 تاریخ از تطابق شروع به آغاز به الزم•

 ).اند کرده اجرایی آنرا تاریخ همین از Commerz Bank و Deutsche Bank نظیر
 2007 مصوب  PSDقبلی قانون بر تکمیلی•



 :PSD2اهداف تصویب 

-Card-not“و  Click and Pay.(و امن تر شود راحتتر IPSاستفاده از سرویس پرداخت اینترنتی •
Present"  و ملزومات بازارE-Commerce( 

 .پرداختی بهتر محافظت کند کالهبرداریهايو  Fraudمشتریان را نسبت به •
 .پرداخت موبایلی و اینترنتی را گسترش دهد نوآورانهسرویسهاي •
 .حقوق مصرف کننده را قوت بخشد•
را در سازماندهی ارگانهاي نظارتی کشوري   European Banking Athorithy (EBA)نقش •

 .تکنیکال را مدون کند استاندارهايقوت بخشد و 
 



 :مهمترین بخشهاي این قانون

 
 Strong Customer Authentication (SCA)شناسایی قوي مشتري •
 Regulatory Technical Standards تراکنشهاحاکم بر  نبایدهايقوانین تکنیکال و باید و •

(RTS) 
 Access to Accountsپرداختی مشتریان  حسابهايدسترسی سرویس دهندگان ثالث پرداخت به •

(XS2A) 



 (SCA)شناسایی قوي مشتري 
 

 .کنند استفاده SCA از مشتري توسط شده آغاز پرداخت هر براي باید ها، PSP و بانکها
  اجرا فاکتوره چند شناسایی مورد سه از مورد دو حداقل باید شده، مشخص RTS در که خرد خیلی محدوده از باالتر پرداختهاي براي
  .شود

  تنها TPP و هستند SCA آوردن فراهم مسئول و موظف مالی موسسات و بانکها چراکه هاست TPP نفع به قانون تصویب اینخصوص در
 .کند استفاده بانک شناسایی سرویس از تواند می Tokenization کمک به و است داده امنیت استانداردهاي رعایت به موظف

.Iمثل داند می مشتري که چیزي PIN , Password شخصی اطالعات یا 
.IIمثل دارد اختیار در مشتري که چیزي TAN  ,OTP هوشمند تلفن یا و 

.IIIصدایش یا و چهره انگشت، اثر شناسه مثل هست مشتري که چیزي 
 افشاي تا باشند مستقل باید المانها از هرکدام که است این مهم نکته •

 .ندهد قرار الشعاع تحت را دیگري درستی و اتکاپذیري یکی احتمالی



XS2A : بانکها موظف به فراهم کردن دسترسی باز به اطالعات
  اندشده  TPPبراي سرویس دهندگان ثالث مشتریانشانحساب 

 .رضایت مشتري مقدور می باشد ازتاییدشایان ذکر است که دادن این دسترسی پس 
 :این دسترسی شامل موارد ذیل است

 
 Account Information Service Providers(AISP)دسترسی به اطالعات حساب پرداخت براي •

 کننده چندین حساب در یک حساب کاربري براي سهولت دسترسی و مدیریت مالی مشتري نهایی تجمیعسرویس دهندگان •
 Due Diligence and Credit Checkersسرویس دهندگان بررسی اعتبار و کارکرد حساب مشتري به شرکتهاي مالی و وام دهنده •

 
 Payment Initiation Service Providers (PISP)پرداخت براي  آغازکردنامکان •
 
 تایید موجودي کافی در حساب براي یک پرداخت کارتی•

 
 است ممکن ابتدا در هرچند و گرفت خواهد قرار الشعاع تحت کارت بر مبتنی پرداخت معمول روش ها، PISP گرفتن قدرت با

  و قوانین کامل شدن اجرایی با ولی نکنند پیدا اقبال چندان شود اجرایی باید که SCA تدابیر دلیل به باال، مبلغ با پرداختهاي
   .است کارتی کنونی پرداختهاي براي محکمی جایگزین روش این آن، به مشتري عادت
 



XS2A  و تغییرات منتج از آن در روند دسترسی به اطالعات و انجام پرداخت 



PISP   و رقابت آن با روش کنونی پرداخت مبتنی بر کارت و شبکه کارتی 



و افزایش  Merchant Service Charges (MSC) کارمزدبر کاهش  PISتاثیر بسیار 
 شرایط رقابتی براي بازیگران جدید



رویکردهاي ممکن بانکها در قبال  
PSD2 

  مرور به جدید، بازیگران توسط پرداختی حسابهاي تجمیع امکان با
  کرده مهاجرت آنها موبایل یا وب بر مبتنی سیستمهاي به مشتریان

  سرویسهاي براي اقدام حتی و پرداخت، پولی، فعالیتهاي کلیه و
  براي تهدید بزرگترین این .کرد خواهند مدیریت آن داخل از را جدید

  و داد خواهند دست از را خود با مشتري تعامل که بانکهاست
 .بود خواهد سخت بسیار مشتري وفاداري

 
  موبایل هاي شبکه هاي دهنده سرویس براي آنچه مشابه مثال
  مکان نقل رقیب زمین به راحتی به مشتري که است، افتاده اتفاق

 .کند می



 PSD2رویکردهاي ممکن بانکها در قبال 

فراهم کردن توصیه و   آوري ارزش افزوده بسط اکوسیستم و جمع
 سرویسهاي جدید

 PSD2تطابق با  و پولی به داده دسترسی آسانتر

 کننده   ومصرف) Merchant(مناسب براي تعامل بانک، مشتري ایجاد یک بستر
بانک  "ارائه محصوالت و سرویسهاي جدید مالی و غیر مالی و تبدیل شدن به 

 “مشتري هرروزه
 

عالوه بر تطابق، امکان دسترسی به 
پاالیش شده  دیتاي متاو  سرویسها
ها به  TPPبا  وهمکاريمشتري 

 صورت شراکتی
 

عالوه بر تطابق، امکان دسترسی به داده 
و پولی کردن دسترسی بیشتر  هاي بیشتر

غیر پرداختی و یا   حسابهايمثل دسترسی به 
برداشت  تراکنشامکان انجام 

 (Direct Debit)مستقیم

 TPPبا آن و امکان دسترسی پایه براي  حداقلیتطابق 

و تقویت سرویسهاي خود با سرویسهاي متعلق به سایرین و ارائه آن در  ترکیب•
 بانک پرتال

ترکیب و تقویت داده هاي خود و داده هاي متعلق به سایرین و ارائه آن در •
 خود پرتال
 

 معایب مزایا

اولویت دادن به بخشهاي   ... ...
دیگر عملیات بانکی و 

 مدیریت نقدینگی

 خارج شدن از چرخه
 تعامالت مشتري

 :مزایا
 دسترسی آسان مشتري به نیازهاي بانکی و پرداخت روزانه خود•

روزانه به مشتري بر اساس آنالیز داده ها و باز شدن  آفرو  امکان ارائه توصیه•
 و آگهی مبتنی بر داده واقعی مشتري وفاداريراه براي سرویسهاي هوشمند 

 

عدم نیاز به افزایش حجم 
گذاري وسیع در  سرمایه

 ITزمینه تکنولوژي و 

دادن حجم   از دست
  تراکنشهايوسیعی از 

 مشتري



 ساختار سازمانی مورد نیاز بانکها

 واحد مدیریت اکوسیستم و شریک •
 به اکوسیستم شرکاپوشش فعالیتهاي مربوط به بررسی شرکاي جدید و اضافه کردن •
 و تصمیمات جدید سرویسهااطمینان بخشی به سازگاري اکوسیستم با کلیه •
 اطمینان از سازگاري ساختار شرکاء با استانداردها و قوانین داخلی و پرداخت•

 APIواحد مدیریت •
 واحد مدیریت امنیت داده و احراز هویت•

 مانیتور کردن و حفاظت از داده ها و نحوه دسترسی به آن•

 مشتري وفاداريواحد مدیریت •
 داده متامبتنی بر  Advertisementو  وفاداريارائه سرویسهاي جدید •



 نتیجه گیري و پرسش و پاسخ
 ضمن تشکر از حضور گرم شما و همچنین زحمات عوامل محترم برگزارکننده همایش
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