Payment Service Directive (PSD)

Een nieuwe geharmoniseerde Europese wetgeving voor betalingen

Doelstellingen van de PSD
Een eenvormige markt oprichten en zorgen voor
een wettelijk kader voor betalingen.
Een efficiëntere Europese betalingszone creëren door
grensoverschrijdende betalingen even gemakkelijk, en
veilig te maken als binnenlandse betalingen.
SEPA* voorzien bij de wettelijke omkadering van de PSDimplementatie.
De bescherming van de consumenten verhogen, met name
via meer gedetailleerde en transparante informatie over de
kosten en de uitvoeringstermijn van betalingen.

Leden van de eurozone
Andere leden van de EU

Verruimen van de toetredingsvoorwaarden van nieuwe
spelers op de betalingsmarkt.

Andere leden van de EER
Andere SEPA-leden

Een eenvormig wettelijk kader voor betalingen in Europa
De leden van de Europese Unie en drie andere landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) - IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen - dienen de voorschriften van de PSD om te zetten in hun nationale wetgeving.
De Payment Services Directive is een ambitieus initiatief dat betrekking heeft op:
• alle banken en andere financiële dienstverleners binnen de EU/EER
• alle EU/EER landen met de euro of andere deviezen
• alle valuta van de EU/EER: EUR, BGN, CZK, DKK, EEK, HUF, LVL, PLN, RON, SEK, GBP, NOK, ISK, CHF en LTL
• de overschrijvingen, domiciliëringen, kaartbetalingen (zowel voor SEPA betalingen, nationale betalingen en voor stortingen,
uitgezonderd chartale betaalmiddelen zoals cheques en effecten)
De PSD brengt positieve veranderingen mee voor de gebruikers van betalingsdiensten: snellere uitvoeringstijd, snellere
beschikbaarheid van het geld en betere informatie voor de klant.

Net zoals SEPA (Single Euro Payments Area) heeft de PSD als doel de Europese betalingsmarkt te harmoniseren.
SEPA laat bedrijven en andere gebruikers toe om in heel Europa betalingen in euro uit te voeren en te ontvangen aan
dezelfde voorwaarden.
* SEPA: Single European Payments Area. De SEPA groepeert de 27 leden van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en ook Zwitserland en Monaco. Dit
initiatief van de Europese Unie (de Lissabonstrategie) wordt gedragen door de Europese Centrale Bank en ondersteund door de banksector via de European Payments
Council.

BNP Paribas Fortis is er klaar voor
De meest opvallende PSD-gerelateerde wijzigingen hebben betrekking op de de uitvoeringsmodaliteiten van de
betalingsdiensten: uitvoeringstermijn, valutadata, regels omtrent betaling van de kosten en de terugbetalingsrechten.
Uitvoeringstijd

De betalingen in euro zonder wisseloperaties zullen in één werkdag worden uitgevoerd (D+1).
Tot 2012 kan er een maximum uitvoeringstermijn van drie werkdagen worden afgesproken
tussen de gebruiker en zijn financiële dienstverlener. Deze extra tijd is niet toegestaan voor
binnenlandse overschrijvingen in België. Voor papieren transacties is nog een extra dag
toegestaan.

Valutadatum

De debetdatum voor de rekening van de opdrachtgever mag niet voor het moment liggen dat
het bedrag van de betaling gedebiteerd wordt op de rekening van de opdrachtgever. De
creditdatum voor de rekening van de begunstigde mag niet na de werkdag liggen waarop het
bedrag van de betaling gecrediteerd wordt op de rekening van de begunstigde.

Tarificatie

Het volledige bedrag van de betaling moet worden overgeschreven aan de begunstigde. De
betaler en de begunstigde dragen de kosten die aangerekend worden door hun
respectievelijke financiële dienstverleners (‘SHARED-principe’). Wanneer er evenwel sprake
is van een omrekening van deviezen aan de debetzijde van de betaling, blijft de ‘OUR’-optie
(= kosten zijn voor de opdrachtgever) toegestaan. De imputatie van de kosten aan de
begunstigde (BEN) is niet meer toegestaan.

Recht op terugbetaling

De PSD voorziet terugbetalingsrechten aan betalingsopdrachten afkomstig van de
begunstigde. Dit recht is onvoorwaardelijk gedurende een periode van 8 weken, indien dit is
overeengekomen tussen de gebruiker en zijn financiële dienstverlener. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de Europese SEPA domiciliëring (Core schema)

• Uw betalingen zullen sneller worden verwerkt.
• De kanalen voor elektronisch bankieren zullen aangepast
zijn om aan de voorschriften van de PSD te voldoen.
• Het recht op terugbetaling van
domiciliëringsverrichtingen zal gegarandeerd worden.
• Onze systemen zullen aangepast zijn en ze zullen voldoen
aan de voorwaarden van de PSD, in het bijzonder wat
betreft de verrekening van de kosten voor
grensoverschrijdende overschrijvingen.
Onze algemene bankvoorwaarden zullen worden bijgewerkt
om te beantwoorden aan de voorschriften van de PSD.
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