Kilka słów o…

Programie standaryzacji kart
SEPA

SEPA

W ramach SEPA- Jednolitego Obszaru Płatności w Euroklienci dokonywać mogą elektronicznych płatności na takich
samych zasadach w 32 krajach. SEPA obejmuje 27 państw
członkowskich UE, Islandię, Liechtenstein, Norwegię i
Szwajcarię i Monaco. SEPA jest europejską inicjatywą
integrującą rynki płatności, zainicjowaną przez Unię
Europejską, w celu wzmocnienia waluty euro, poprawienia
warunków konkurencji na rynku płatności oraz dalszego
stymulowania innowacji technologicznych w tym zakresie.

Karty płatnicze SEPA

Celem objęcia rynku kart Programem SEPA jest zapewnienie
jednolitych standardów i praktyk dokonywania (przez klientów) i
akceptowania (przez punkty usługowo- handlowe i innych
akceptantów) płatności kartami.

Standaryzacja kart SEPA

Jak najszersza realizacja zasad SEPA w obszarze kart możliwa
będzie poprzez wykorzystanie otwartych i wolnych standardów
dostępnych dla wszystkich stron łańcucha transakcji kartą
płatniczą. EPC prowadzi program standaryzacji kart
zaprojektowany w celu usuwania technicznych przeszkód
uniemożliwiających jednolity standard obsługi kart na rynku
SEPA. Projekt ten obejmuje definicję i opis podstawowych
wymogów, które powinny zostać zaimplementowane do
łańcucha transakcji płatniczej i wypłaty gotówki (włączając
certyfikację) w celu zapewnienia zgodności z SEPA Cards
Framework.

Zestaw Zasad Standaryzacji
Kart SEPA

Zestaw Zasad Standaryzacji kart SEPA przygotowany przez EPC
określa wymogi funkcjonalne oraz bezpieczeństwa (włączając
wymogi w zakresie metod ewaluacji i certyfikacji oraz
architektury), które zalecane są przez EPC uczestnikom rynku
kartowego w celu osiągnięcia interoperacyjności w ramach
SEPA. Zestaw Zasad ewoluuje w porozumieniu z uczestnikami
rynku kartowego, włączając tych reprezentowanych w niedawno
utworzonej Grupie Uczestników Rynku Kartowego (patrz
poniżej).

Jedno z wielu

Większa standaryzacja europejskiego rynku kart płatniczych jest
koniecznością. Każda powiązana z tym inicjatywa musi brać pod
uwagę fakt, że łańcuch transakcji kartowej zakłada udział wielu
uczestników takich jak detaliści, dostawcy IT, włączając
producentów kart i terminali, agenci rozliczeniowi (bankowi i
nie-bankowi), wydawcy (bankowi i nie-bankowi), procesorzy i
systemy kartowe. Dodatkowo należy mieć na uwadze
następujące kwestie:

Usługi, które są obecnie często na wysokim poziomie z
punktu widzenia posiadaczy i akceptantów kart , nie mogą
zostać zaburzone. Standaryzacja musi być przejrzysta i
zrozumiała dla posiadaczy kart.
Detaliści zainwestowali już znacznie w sprzęt do akceptacji
oraz powiązane oprogramowanie. Daty amortyzacji należały do
teraz do indywidualnych decyzji a nie jakiejś paneuropejskiej
wizji. Ponadto w wielu krajach detaliści skończyli właśnie
migrację na terminale EMV. Wreszcze, środowisko detalistów
nie jest homogeniczne. Różne sektory cechują się swoją własną
szczególną specyfiką i wymogami, które należy uwzględniać we
wprowadzanych produktach.
Producenci rozumieją pewien stopień standaryzacji, jednak
chcą mieć również możliwość zróżnicowania oprogramowania i
wdrażania innowacji w celu efektywnego konkurowania na
rynku usług płatniczych.
Niektórzy regulatorzy wyrażają znaczne nadzieje i
oczekiwania w stosunku do standaryzacji: w oparciu o
wdrożenie sprzętu, który ma zastosowanie w całej Europie,
możliwe jest zbudowanie ekonomii skali, to natomiast powinno
zmniejszyć koszty i uczynić płatności kartowe jeszcze bardziej
atrakcyjnym wariantem płatności. Takie oczekiwania obejmują
jednak dużo większą liczbę uczestników aniżeli tylko EPC. Inni
regulatorzy kładą nacisk na konkurencję między graczami rynku
kartowego, co jest trudnym celem z punktu widzenia
komodytyzacji podstawowych usług SEPA, będącej właśnie
efektem standaryzacji.
Wreszcie- Europa nie jest odosobnioną wyspą. Decyzji co do
standardów nie podejmuje się tylko tu i tylko przez środowisko
europejskie. Gracze rynku europejskiego zaniepokojeni są o
kompatybilność rozwiązań przez nich implementowanych, czy
opracowywanych z tymi spoza Europy. W szczególności chodzi
tu o bezpieczeństwo kart i terminali, metodologię
wykorzystywaną do jego mierzenia i ciała zarządzające,
definiujące i monitorujące związane z nim wymogi.

Grupa Uczestników Rynku
Kartowego

EPC powołała niedawno Grupę Uczestników Rynku Kartowego,
która skupia przedstawicieli wszystkich zainteresowanych
sektorów, w tym systemy kartowe, procesorów, detalistów,
banki itd. Celem Grupy jest wypracowanie konsensusu w
sprawie
standardów
(wymogów
funkcjonalnych
i
bezpieczeństwa) niezbędnych do realizacji wizji SEPA i czasu ich
wdrożenia. Grupa wspiera EPC w rozwoju Zestawu Zasad
Standaryzacji Kart SEPA.

Zestaw Zasad Standaryzacji Kart SEPA dostępny jest na stronie www.sepapolska.pl oraz
www.europeanpaymentscouncil.eu

