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Europos Sąjungos antroji mokėjimo paslaugų 
direktyva ir jos įtaka mokėjimų praktikai

2019.10.10 LVRA narių susirinkimas

Pristato: Deimantas Trumpickas, LBA Mokėjimų komiteto narys
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Antroji mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2)
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Saugesnio autentiškumo patvirtinimas (SCA) 

2

faktoriai

Žinojimas Turėjimas

Įgimta

SCA
Saugesnio autentišku-

mo patvirtinimas

Iš esmės: kas kart, kai mokėtojas atlieka elektroninį

mokėjimą, jungiasi prie sąskaitos nuotoliniu būdu ar

atlieka kitą veiksmą nuotoliniame kanale, kuris gali

kelti neteisėtos mokėjimo operacijos riziką, turi būti

naudojamas saugesnio autentiškumo patvirtinimas

! Du skirtingų tipų faktoriai turi būti naudojami

• Turėjimas – kažkas, ką tik naudotojas turi

• Asmeninis kortelės čipas, Smart-ID

• Žinojimas – kažkas, ką tik naudotojas žino

• PIN, slaptažodis

• Įgimta – tik naudotojas yra

• Pirštų anspaudai, akies rainelė, veido atpažinimas
2

faktoriai

2

faktoriai
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Techninis reguliavimo standartas (RTS) kortelių atsiskaitymuose

Techninis reguliavimo standartas (RTS) įsigaliojo 2019.09.14

• ES reguliuotojo požiūris 

– Neteisėtos operacijos yra nepriimtinos! Neteisėtų operacijų lygis turi mažėti!

– Mokėjimo kortelės leidėjo sprendimas (autorizuoti ar ne transakciją) visada yra lemiamas

• Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujamasi

• SCA reikalavimai taikomi „two-leg“ (kai kortelės leidėjas ir atsiskaitymus aptarnaujantis paslaugos teikėjas yra EEE) 

operacijoms, bet paskutiniai išaiškinimai kalba, kad faktiškai ir kitoms operacijoms susijusioms su EEE erdve  

Nuotoliniams 

atsiskaitymams

Fiziniams 

atsiskaitymams

• Nuotoliniuose kanaluose turi būti užtikrinama SCA (3D 

Secure) galimybė (galimas apibrėžtų išimčių taikymas)

• Rankinio duomenų suvedimo (manual key entry) atveju SCA 

fiziškai negalimas, tad jis neatitinka reguliavimo reikalavimų

• Fiziniuose kortelių skaitytuvuose visada turi būti 

užtikrinama SCA galimybė (chip & PIN) 

• Išimtys taikomos bekontakčiams atsiskaitymams ir 

transporto sprendimams
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Pagrindinės žinutės

• Papildomas pereinamasis 12 mėnesių laikotarpis SCA reikalavimų įgyvendinimui

mokėjimo kortelių nuotoliniuose atsiskaitymuose bus suteiktas (faktiškai iki 2020.09.14)

• Rankinio kortelių duomenų suvedimo (manual key entry) funkcionalumas

elektroniniuose kortelių skaitytuvuose neatitinka SCA reikalavimų, tad nėra tvarus

• Būtina nedelsti ir kiek galima skubiau spręsti kaip keisti esamus veiklos modelius ir

procesus, siekiant prisitaikyti prie SCA reikalavimų

• Tvariausias ir ilgalaikis sprendimas – investuoti į saugius e. komercijos sprendimus,

leidžiančius priimti atsiskaitymus e. aplinkoje mokėjimo kortelėmis, naudojant SCA (3D

Secure protokolus)

• Kreipkitės į savo kortelių atsiskaitymus aptarnaujantį paslaugų teikėją dėl išsamesnių

konsultacijų ir elektroninės komercijos sprendimų

• Pereinamasis 12 mėnesių laikotarpis yra labai trumpas


