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Wprowadzenie
PSD2 AD. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków

Wprowadzenie
▪ Raport powstawał między grudniem 2021 a lutym 2022 roku.
▪ W raporcie zostały przedstawione i omówione dane zebrane w analizie benchmarkingowej polskiego rynku,
na tle wybranych europejskich rozwiązań, badań jakościowych z użytkownikami oraz analizie eksperckiej.
▪ Cele raportu:
▪ Zbadanie stanu wprowadzonych rozwiązań PSD2 przez czołowe polskie banki. Określenie „krajobrazu”
zaimplementowanych funkcjonalności w bankowości elektronicznej oraz uzupełnienie tego o perspektywę
użytkowników (klientów banku)
▪ Ocena wpływu PSD2 na kształt polskiego rynku płatniczego (ze szczególną weryfikacją zmiany roli banków i
innych, pozabankowych graczy na rynku)
▪ Weryfikacja przewidywań rynkowych sprzed 2 lat – zmiana kształtu rynku bankowego i dominacja
fintechów i dużych firm technologicznych (tzw. GAFA)

Główne założenia i formy implementacji dyrektywy PSD2
PSD2 AD. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków

Główne założenia i formy implementacji dyrektywy PSD2
▪ Payment Services Directive II, czyli w skrócie PSD2, to unijna dyrektywa, której celem było otwarcie
bankowości i stworzenie przestrzeni dla rozwoju bezpieczeństwa i innowacyjności na rynku
płatności elektronicznych.
▪ Założeniem dyrektywy Dyrektywy było:
▪ ujednolicenie rynku płatności w całym EEA;

▪ zwiększenie bezpieczeństwa klientów;
▪ rozwój konkurencyjności, a w konsekwencji poprawa jakości oferowanych usług z perspektywy
klientów.
▪ Wejście w życie PSD2 miało dwojaki wpływ na rynek finansowy. Z jednej strony jej wymogi musiały
być wdrażane przez uczestników rynku zgodnie z narzuconym harmonogramem, z drugiej natomiast
samo otwarcie rynku usług płatniczych miało długofalowy wpływ na kształt usług płatniczych i
finansowych w UE.

Główne założenia i formy implementacji dyrektywy PSD2
▪ Najważniejszą konsekwencją wdrożenia dyrektywy PSD2 było wejście w życie usług AIS (Account
Information Services) i PIS (Payment Initiation Service).
▪ Z perspektywy końcowych użytkowników ich wykorzystanie podzielić można na dwa podstawowe
typy:
1. Samodzielne usługi oferowane klientom, aby według własnych potrzeb mogli skorzystać z opcji
agregacji informacji z kilku banków czy zlecenia płatności.
2. „Element uzupełniający” w innych procesach biznesowych czy finansowych. Jest to domena AIS,
pozwalającej na umożliwienie, usprawnienie czy przyspieszenie procesów, które były do tej pory
obsługiwane w mniej zautomatyzowany sposób.

Główne założenia i formy implementacji dyrektywy PSD2
▪ W konsekwencji przed i w trakcie wdrożenia dyrektywy spekulowano, że:
▪ Firmy technologiczne (różnego typu, określane zbiorczą nazwą sektora fintech) zdominują rynek płatności i
przejmą relacje z klientami, stając się de facto swoistym bezpośrednim interfejsem, poprzez który
konsumenci realizować będą transakcje.
▪ Banki w dłuższej perspektywie jako duże instytucje nie będą w stanie konkurować z fintechami pod
względem innowacyjności, szybkości wdrażania czy dostosowywania zmian i komunikacji
z klientami.
▪ Fintechy będą w stanie zapewnić klientom lepsze doświadczenia użytkowania. Proste i zrozumiałe aplikacje
miały stać się dużo atrakcyjniejszą alternatywą w stosunku do aplikacji bankowych.
▪ Z perspektywy czasu widzimy, że banki podjęły się konkurencji z fintechami, rywalizacja spowodowała
wręcz przyspieszenie zmian w bankach i koncentrację na rozwoju kanałów zdalnych
i perspektywie użytkownika. Wykrystalizowały się również określone (w tym nowe) role na rynku finansów
detalicznych. Aktualnie, wygląda na to, że nie będzie tak łatwo o totalną rewolucję
na rynku usług finansowych.

Główne założenia i formy implementacji dyrektywy PSD2
▪ Drugim, ważniejszym z perspektywy klienta elementem dyrektywy zawartym w RTS było silne
uwierzytelnianie. Obowiązek stosowania SCA został nałożony na banki i inne instytucje płatnicze w
celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów.
▪ Na rynkach płatniczych, zwłaszcza poza Polską, pojawiały się obawy, że wprowadzenie SCA
znacząco osłabi użyteczność płatności elektronicznych. Naszym zdaniem klienci w ostatnich 10
latach zdążyli się oswoić z koniecznością potwierdzania płatności elektronicznych czy kartowych z
wykorzystaniem kodów autoryzacyjnych czy tokenów.
▪ W części krajów EU wykorzystywanie rozwiązań takich jak 3D Secure nie stało się standardem
rynkowym przed wejściem w życie dyrektywy PSD2. W ich przypadku instytucje finansowe stanęły
przed dodatkowym wyzwaniem, jakim jest edukacja klientów, która w takich aspektach jak
bezpieczeństwo transakcji elektronicznych jest procesem złożonym i długotrwałym.

Stan rynku płatniczego dwa lata po wejściu PSD2 w życie
PSD2 AD. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków

Stan rynku płatniczego dwa lata po wejściu PSD2 w życie
▪ W Polsce łączenie zarejestrowanie są:
▪ 24 TPP

▪ 94 podmioty posiadają paszportowaną licencję na prowadzenie działalności
▪ 122 Małe Instytucje Płatnicze

▪ Firmy oferujące usługi w oparciu o możliwości wprowadzone przez dyrektywę PSD2 dzielą się na
następujące podmioty:
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Stan rynku płatniczego dwa lata po wejściu PSD2 w życie
▪ W ramach raportu zastosowany został podział na trzy grupy podmiotów świadczących usługi o nową
dyrektywę unijną o płatnościach:

HUB-y

Usługodawcy

dostawcy warstwy technologicznej dla
usługodawców

podmioty oferujące usługi i procesy dla
klientów końcowych

▪ AIS Gateway

▪

Aasa Polska (AIS – zdolność kredytowa,
potwierdzenie tożsamości)

▪ APILogic

▪

Simpl.rent (AIS – potwierdzenie
tożsamości, analiza danych finansowych)

▪

Allegro (Allegro Pay) (AIS – potwierdzenie
tożsamości, zdolność finansowa)

▪

OtoDom (AIS – potwierdzenie
tożsamości, analiza danych finansowych)

▪ Baqware

▪ Kontomatik

Dostawcy prowadzący
rachunki płatnicze
▪ Banki
▪ Fintech B2C np. Revolut

Stan rynku płatniczego dwa lata po wejściu PSD2 w życie
▪ Polski rynek płatności i bankowości jest bardzo innowacyjny. Nowe podmioty wchodzące na rynek polskie czy
zagraniczne – muszą wyraźnie określić swoją niszę i wartość do zaproponowania klientom. Przykładem takich
nisz są aktualnie płatności odroczone, które w ograniczonym zakresie korzystają z usług AIS przy weryfikacji
klientów oraz integratorzy (gateways) płatności oferujące dedykowane rozwiązania dla poszczególnych
segmentów e-commerce. Widoczny jest też trend budowy własnych rozwiązań płatniczych przez dużych
merchantów (np. Allegro Pay).
▪ Dużo większy potencjał do wykorzystania w praktyce ma usługa AIS, ponieważ dała ona nowe, unikalne
możliwości rozwoju usług i procesów biznesowych.
▪ Dużym wyzwaniem dla nowych graczy będzie bardzo wysokie zaufanie klientów do banków oraz
rozpoznawalność obecnych od lat na rynku integratorów usług płatniczych (instytucji płatniczych).
▪ Aktualnie ryzyko wyparcia banków jako instytucji utrzymujących bieżącą relację z klientami na rzecz
podmiotów pozabankowych jako efekt wdrożenia usługi PSD2 nie zmaterializowało się. Należy natomiast mieć
na uwadze, że choć dyrektywa weszła w życie ponad dwa lata temu, rynek dopiero się rozwija i pomimo
pandemii, która przyspieszyła proces przechodzenia do realizacji coraz większej liczby aktywności online,
jeszcze nie został w pełni zagospodarowany i pojawia się jeszcze wiele opcji rozwoju np. w zakresie rynku B2C.

Stan rynku płatniczego dwa lata po wejściu PSD2 w życie
▪ W całej Europie licencjonowanych podmiotów TPP jest blisko 530. Kraje Europy zachodniej oraz północnej
bardziej zaangażowały się w rozwój usług opartych o dyrektywę PSD2 – znajduje się tam więcej
licencjonowanych podmiotów oraz zaobserwowano większą liczbę wywołań API niż w innych państwach.

▪ Kraje, w których najbardziej wyróżniły się pod względem rozwinięcia usług nowej unijnej dyrektywy płatniczej
to Wielka Brytania oraz Szwecja.
▪ Do wybranych przykładów firm europejskich, które wdrożyły rozwiązania PSD2 zaliczają się:
▪ Konsentus - platforma założona w Wielkiej Brytanii, umożliwiająca bezpieczną wymianę danych w ramach ekosystemu
otwartej bankowości.
▪ Tink - szwedzka firma, która oferuje produkty dla banków, instytucji finansowych i fintechów, aby pomóc im we
wdrożeniu usług otwartej bankowości.
▪ Luxhub - platforma założona przez cztery największe banki w Luksemburgu, której celem jest wspieranie działań
banków i instytucji finansowych w wykorzystaniu potencjału, jaki niesie ze sobą wdrożenie rozwiązań wynikających
z drugiej unijnej dyrektywy o płatnościach.

Stan rynku płatniczego dwa lata po wejściu PSD2 w życie
▪ Dwa aspekty biznesowe na które PSD2 już dzisiaj silnie wpłynęło to identyfikacja klientów oraz
zmiana modelu biznesowego integratorów płatności.

PSD2 a identyfikacja klienta
▪ Bezpośredni, niezależny dostęp do
identyfikacji klientów za pośrednictwem AIS
dla fintechów i innych graczy z rynku usług
▪ Obecnie wykorzystywany głównie przez
pożyczkodawców, ale potencjalnie może
zostać użyty także przez inne branże którym
ciężko byłoby nawiązać współpracę z
bankami np. hazard

PSD2 a model biznesowy pay-by-link
▪ Zmiana modelu biznesowego ze strony
integratorów płatności – ominięcie opłat
uiszczanych do banków za realizację
transakcji
▪ Proces płatności pozostaje niezmienny z
perspektywy klienta

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta
PSD2 AD. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta
▪ Cele badania:
▪ Weryfikacja łatwości i użyteczności badanych funkcjonalności z perspektywy klienta końcowego

▪ Zbadanie opinii klientów na temat rozwiązań w zakresie PSD2 wprowadzonych do bankowości
elektronicznej
▪ Sprawdzenie praktycznej wiedzy użytkowników na temat PSD2
▪ Poznanie odczuć
funkcjonalności

respondentów

po

sprawdzeniu

możliwości

zaimplementowanych

▪ Sprawdzenie wiedzy i odczuć klientów odnośnie promocji/edukacji dot. usług PSD2 w bankowości

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta
Grudzień 2021 – styczeń 2022

60 respondentów
(30 Kobiet i 30 Mężczyzn)

▪ Na każdy bank przypadało 10 respondentów. Badanie odbyło się w formie stacjonarnej.
▪ Podczas badań respondenci mieli okazję zapoznać się, bądź wykazać się wiedzą na
temat zaimplementowanych usług w zakresie usług opartych o PSD2.
▪ Po zrealizowaniu każdego zadania respondenci wyrażali swoją opinię przy pomocy
formularza (dyferencjał semantyczny).
▪ Respondenci byli zachęcani przez badaczy do wyrażania swoich opinii w trakcie realizacji
zadań oraz byli proszeni o opisanie swoich odczuć po zrealizowaniu ich wszystkich.
▪ Po badaniu właściwym został przeprowadzony wywiad pogłębiony z respondentem
(IDI).

6 banków

Scenariusz Badania właściwego
Badanie właściwe
I.

Przejście procesu dodania konta z innego banku do bankowości internetowej:
1.

Posiada Pan/Pani konto w banku [nazwa banku], proszę się najpierw zalogować według podanych danych [na
kartce/w notatniku]. Nie oceniamy logowania, ale chcielibyśmy, żeby miał/a Pan/Pani możliwie pełne
doświadczenie z bankiem.

2.

Teraz proszę znaleźć możliwość dodania konta spoza banku do bankowości internetowej [wytłumaczyć/uprościć
polecenie w razie potrzeby].
a.

Po wykonaniu: Proszę teraz ocenić ten element serwisu na formularzu [wytłumaczyć działanie formularza].

Scenariusz Badania właściwego
Badanie właściwe c.d.
II.

Eksploracja możliwości (podgląd informacji finansowych, opcje, możliwości konfiguracji):
1.

Proszę znaleźć i powiedzieć jakie jest saldo konta/środki są dostępne na dodanym rachunku.

2.

Proszę znaleźć i sprawdzić historię rachunku/transakcji na dodanym koncie.

3.

Proszę odnaleźć opcje przy dodanym rachunku i powiedzieć jakie są możliwości konfiguracji.

III.

Zlecenie przelewu z wybranego rachunku innego banku (z dodanego konta):
1.

Proszę teraz wykonać przelew zwykły z dodanego rachunku spoza bieżącego banku, do odbiorcy, którego dane są
[na kartce/w notatniku].

2.

Proszę powiedzieć czy jest możliwość odłączenia rachunku i go odłączyć.

*Po każdym wykonanym zadaniu: Proszę teraz ocenić ten element serwisu na formularzu.

Zadanie

Liczba respondentów

Próba

Dodanie rachunku w bankowości elektronicznej
za pośrednictwem usługi AIS

25

19

10

1

1

0

4

60

Znalezienie i podanie salda konta lub dostępnych
środków na dodanym rachunku

55

4

0

0

0

0

1

60

Znalezienie i sprawdzenie historii rachunku na
dodanym koncie

55

0

3

0

0

0

2

60

Odnalezienie możliwości konfiguracji czy
dodatkowych funkcji przy dodanym rachunku i
powiedzenie, jakie są dostępne możliwości

33

2

9

8

0

0

8

60

Wykonanie przelewu zwykłego z dodanego
rachunku spoza bieżącego banku

28

2

3

6

0

1

0

40*

Odnalezienie możliwości i odłączenie konta

50

5

2

0

0

1

2

60

Znalazło

Potrzebowa
ło wsparcia

Nie znalazło

Znalazło

Potrzebowa
ło wsparcia

Nie znalazło

Nie znalazło

Wykonało

Wykonało

Wykonało

Potrzebowa
ło wsparcia

Potrzebowa
ło wsparcia

Potrzebowa
ło wsparcia

Nie
wykonało

Odnalezienie funkcjonalności
Realizacja procesu

*Banki: PKO BP i mBank nie posiadały usługi PIS (Payment Initiation Services) w momencie wykonywanych badań

▪ Odnalezienie salda konta/dostępnych środków na dodanym
koncie
▪ Odnalezienie historii transakcji dodanego konta

▪ Możliwości konfiguracji na dodanym rachunku
Tylko troje respondentów wykonało zadanie bez problemu. Mniej jak
połowa badanych wskazała tylko część szukanych informacji.
Respondenci często znajdowali odpowiednie miejsce, ale nie rozumieli,
że Finanse 360 to usługa związana z otwartą bankowością. Jedna z
respondentek stwierdziła, że jest to dla niej bardzo nieintuicyjne.

▪ Dodanie konta spoza banku do bankowości internetowej
Ponad połowa respondentów miała problem z wykonaniem zdania.
Większość osób potrzebowało wskazówek od badacza na etapie
szukania funkcjonalności. Po otrzymaniu podpowiedzi części z nich
udało się dokończyć samodzielnie proces. Jeden respondent miał bardzo
duże problemy z wykonaniem zadania, nie udało mu się znaleźć opcji
dodania konta nawet po kilku minutach szukania, potem nie potrafił
potwierdzić operacji w aplikacji banku.

▪ Odłączenie dodanego konta
W badanym banku pojawił się problem z rozumieniem komunikatów,
które są wyświetlane przy usłudze Finanse 360. W związku z powyższym
respondenci cofali zgody zamiast wyłączyć całą usługę (co było
równoznaczne z odłączeniem dodanego rachunku spoza banku).

▪ Odnalezienie salda konta/dostępnych środków na dodanym
koncie
▪ Odnalezienie historii transakcji dodanego konta
▪ Odłączenie dodanego konta

▪ Dodanie konta spoza banku do bankowości internetowej
Tylko jednemu respondentowi udało się samodzielnie znaleźć opcję
dodania konta z innego banku, ale wymagało to kilku minut i
dokładnego przeszukania serwisu. Siedmiu z dziewięciu badanych,
którzy potrzebowali pomocy ze znalezieniem opcji dodania konta,
dokończyło proces samodzielnie i podłączyli oni rachunek z innego
banku. Jednemu z respondentów nie udało się wykonać zadania.
Dwukrotnie respondenci nie otrzymali powiadomienia w aplikacji
podczas dodawania konta.
Dwa razy podczas procesu dodawania konta wystąpił problem z
dokończeniem dodawania zgody.
Trzykrotnie po dodaniu konta z innego banku trzeba było ponownie
zalogować się do serwisu mBanku.

▪ Dodanie konta spoza banku do bankowości internetowej
▪ Odnalezienie salda konta/dostępnych środków na dodanym
koncie
▪ Odnalezienie historii transakcji dodanego konta

▪ Możliwości konfiguracja na dodanym rachunku
▪ Wykonanie przelewu zwykłego z dodanego rachunku spoza
bieżącego banku
▪ Odłączenie dodanego konta

brak

▪ Dodanie konta spoza banku do bankowości internetowej
▪ Odnalezienie salda konta/dostępnych środków na dodanym
koncie
▪ Odnalezienie historii transakcji dodanego konta

▪ Wykonanie przelewu zwykłego z dodanego rachunku spoza
bieżącego banku
▪ Odłączenie dodanego konta

▪ Możliwości konfiguracji na dodanym rachunku
Tylko dwoje respondentów bez problemu wykonało to zadanie,
pozostali mieli większe lub mniejsze problemy. Trzem osobom nie
udało się wykonać tego zadania samodzielnie, dwoje
respondentów samodzielnie odnalazło tylko część opcji. Pozostali
potrzebowali wskazówek, aby znaleźć szukane możliwości.

▪ Odnalezienie salda konta/dostępnych środków na dodanym
koncie
▪ Odnalezienie historii transakcji dodanego konta
▪ Możliwości konfiguracji na dodanym rachunku

▪ Wykonanie przelewu zwykłego z dodanego rachunku spoza
bieżącego banku
▪ Odłączenie dodanego konta
Dziewięciu respondentów bez problemu znalazło możliwość odłączenia
dodanego konta.

▪ Dodanie konta spoza banku do bankowości internetowej
Tylko dwóm respondentom udało się bez problemu dodać konto z
innego banku. Jednemu z respondentów nie udało się dodać konta
korzystając z aplikacji desktopowej, ale udało mu się to zrobić przy
pomocy aplikacji mobilnej. Sześcioro badanych potrzebowało pomocy
badacza przy szukaniu opcji dodania konta z innego banku, czwórce z
nich, po uzyskaniu pomocy, udało się bez problemu dodać konto.
Dwukrotnie pomimo prawidłowego dodania konta pojawił się
komunikat „Niekompletne zgody”. Mimo otrzymanego komunikatu
konto dodało się po upływie kilkunastu minut.

▪ Odłączenie dodanego konta
Siedmiokrotnie pojawił się komunikat „Wystąpił błąd, spróbuj ponownie
później” pomimo prawidłowego odłączenia dodanego konta.
Dwukrotnie udało się odłączyć konto podejmując ponowną próbę po
upływie kilku minut.

▪ Odnalezienie salda konta/dostępnych środków na dodanym
koncie
▪ Odnalezienie historii transakcji dodanego konta
▪ Możliwości konfiguracji na dodanym rachunku

▪ Odłączenie dodanego konta

▪ Dodanie konta spoza banku do bankowości internetowej
Sześcioro respondentów bez problemu dodało konto z innego
banku, ale tylko 3 respondentów znalazło informację, że rachunek
z innego banku można dodać tylko przy pomocy aplikacji mobilnej
IKO. 2 osoby miały problem ze znalezieniem tej informacji, a 5
osobom nie udało się jej odnaleźć samodzielnie – w części
przypadków dało się zauważyć niejasną informację (dalej szukali
możliwości podpięcia rachunku spoza banku w serwisie
transakcyjnym, ale w sekcji Aplikacja IKO), a w części zignorowanie
wskazówki.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta
Główne wnioski – AIS:
▪ Proces dodania konta spoza banku do głównej bankowości internetowej (respondenta) nie
okazał się skomplikowany dla większości badanych, natomiast zlokalizowanie miejsca, w którym
znajduje się ta funkcjonalność, sprawiło wielu z nich problem.
▪ Saldo i historia dodanego rachunku były proste do odnalezienia. Serwisy stosują analogiczne
rozwiązania co do prezentacji tych informacji, jak w przypadku konta głównego (prowadzonego
w testowanym banku).
▪ Trudno odnaleźć opcje konfiguracji usługi. Banki stosują tutaj rozwiązania spójne z resztą serwisu
internetowego czy mobilnego, jednak ich odnalezienie zajmuje klientom więcej czasu.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – Główne wnioski
Główne wnioski – PIS:
▪ Zlecenie przelewu z dodanego konta na rachunek obcy nie jest trudnym procesem dla klientów.
Proces przypomina ten wykorzystywany dotychczas przez bank do realizacji przelewów z
rachunku.
▪ Zaznaczenie odpowiednich zgód oraz późniejsze zalogowanie się do serwisu banku, z którego
mają zostać pobrane środki wywołało często zdziwienie wśród respondentów. Wielu z nich
uznało to za zbędne, część zauważyła, że zwiększa to poziom bezpieczeństwa.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – Główne wnioski
Główne wnioski – ogólne:
▪ Część banków stosuje niejasną dla użytkownika nomenklaturę. Niejasne komunikaty mogą skutkować
dyskomfortem lub strachem przed skorzystaniem z usługi. Podobne odczucia wywołały u respondentów
problemy techniczne pojawiające się podczas wykonywania zadań – budziło to wiele niechęci do
ponownego użycia funkcjonalności.
▪ Klienci badanych banków zauważają brak inicjatyw promujących i zachęcających do skorzystania z usług
otwartej bankowości.
▪ Badani zaznaczyli, że funkcjonalności są dla nich ciekawe i chętnie korzystaliby z nich częściej. Niektórzy z
nich wskazali, że oczekują dodatkowych korzyści w zamian za korzystanie z tych usług.

▪ Respondenci nie byli w stanie od razu wskazać pozabankowych zastosowań usług otwartej bankowości ze
względu na brak zaufania do innych instytucji. Przede wszystkim widzą obawę przed wyciekiem lub
kradzieżą danych. Mimo to wskazywali, że byliby skłonni przekazać swoje dane instytucjom
pozabankowym, jeśli otrzymaliby za to dodatkowe korzyści.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – Główne wnioski
Podsumowanie wyników ankiet:
▪ Według ogólnej liczby ocen we wszystkich zadaniach realizowanych w bankach dla większości respondentów
zadania okazały się łatwe, nieskomplikowanie i przewidywalne. Przeważająca część respondentów zaznaczyła,
że zdania wymagały od nich mniej czasu, zaangażowania i wiedzy niż się tego spodziewali.
Zaznaczone przez respondentów odpowiedzi można podzielić na 3 grupy:
▪ osoby, które miały problemy z wykonaniem zadania,
▪ osoby, dla których wykonanie zadania było umiarkowanie trudne,
▪ osoby, które nie miały problemów z wykonaniem zadań.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – oczekiwania klientów
Wnioski z badań – wywiady pogłębione
1.

Ponad połowa respondentów słyszała o otwartej bankowości, a jedynie dziewięcioro z niej wcześniej korzystało.
Natomiast większość osób, które po badaniu zadeklarowało, że zamierza sprawdzić je w swoich osobistych serwisach
bankowych. Możliwość podglądu wszystkich kont w jednym miejscu i zaoszczędzenie czasu wynikające m.in. z braku
konieczności przełączania pomiędzy kontami skłania ich to wypróbowania open bankingu.

2.

Sprawdzenie salda oraz historii rachunku, a także samo dodanie konta spoza banku spotkało się z pozytywnym odbiorem
wśród respondentów (44 odpowiedzi – Tak, 16 odpowiedzi – Nie). Warto zaznaczyć, że część respondentów
zadeklarowała, że nie posiada drugiego konta. Argumentami przytaczanymi przez badanych są przede wszystkim:
▪ możliwość dostępu do wszystkich kont z jednego miejsca i dzięki temu oszczędność czasu;
▪ możliwość pamiętania mniejszej liczby danych do logowania;
▪ ograniczenie liczby aplikacji w telefonie;
▪ ograniczenie liczby koniecznych logowań pomiędzy aplikacjami bankowymi;
▪ prostota korzystania z usługi.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – oczekiwania klientów
Wnioski z badań – wywiady pogłębione
3.

Jako znaczący minus duża część respondentów (ponad 10 badanych osób) podała przekierowywanie i konieczność
ponownego logowania do banku, z którego chce się wykonać przelew w przypadku zadania dotyczącego inicjacji
płatności.

4.

Odnosząc się do bezpieczeństwa, 48 osób z 60 podało, że testowane usługi wzbudzają w nich zaufanie. Takie odczucia
uargumentowane były następującymi czynnikami:
▪

konieczności autoryzacji przy dodawaniu rachunku i inicjacji płatności;

▪

pozostawanie w czasie procesu w środowisku bankowym – w serwisie internetowym lub mobilnym;

▪

przejrzystość i intuicyjność procesu;

▪

umocowanie usług w dyrektywie unijnej.

Osoby, które miały wątpliwości, zazwyczaj przechodziły proces z problemami technicznymi po stronie banku, bądź obawiały
się, że w przypadku utraty konta nieupoważniona osoba będzie miała dostęp do wielu rachunków.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – oczekiwania klientów
Wnioski z badań – wywiady pogłębione – pytania dotyczące sposobu w jaki Pan/Pani korzysta z bankowości i
płatności elektronicznych
7.

48 badanych posiada więcej niż jeden rachunek bankowy i wykonuje z niego transakcje przynajmniej raz w miesiącu.

8.

Respondenci najczęściej realizują płatność za pomocą BLIKa (50 respondentów) i przelewem bankowym (pay-by-link)
(45 respondentów).

9.

Respondenci podkreślają, że Dość istotne (27 wskazań) lub Bardzo istotne (23 wskazania) jest dla nich znajomość
narzędzia płatniczego oraz banku, z którego pobierane będą środki podczas zakupów w Internecie, wraz ze wskazaniem
wykorzystywanego banku.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – oczekiwania klientów
Wnioski z badań – wywiady pogłębione
5.

Open banking w instytucjach pozabankowych wzbudza większe wątpliwości wśród badanych, niż miało to miejsce w
przypadku bankowości elektronicznej. O ile systemy bankowe wydają im się bezpieczne, to nie byli przekonani co do
usług dostarczanych przez podmioty trzecie. Dopiero przy szczegółowym pytaniu, w którym podane były przykłady
instytucji i usług pozabankowych, które mogą lub mogłyby wykorzystać usługi PSD2, respondenci wykazali skłonność
do zmiany zdania (podawanymi przykładami były m.in. Analiza wydatków z rachunku w celu optymalizacji kosztu, np.
dostępu do usług czy produktów, Ułatwienie procesu zakupu produktów finansowych, np. pożyczki online, Dokonanie
zakupu w sklepie internetowym bezpośrednio z aplikacji mobilnej danego sklepu z użyciem środków na moim koncie
lub karcie bankowej). Respondenci tłumaczyli to brakiem wiedzy na temat instytucji pozabankowych; większość z nich
twierdziła, że korzysta już z tylu podobnych rozwiązań, wykorzystując przy tym również podpięcie swojej karty
bankowej, że każde ułatwienie sobie życia i zaoszczędzenie czasu wyjdzie im na dobre.

6.

Respondenci deklarowali także, że chętniej skorzystaliby z usług inicjacji płatności czy dostępu do rachunków, gdyby ich
użycie wiązało się z dodatkowymi korzyściami. Uproszczenie dostępu, skrócenie czasu rejestracji (co po części przeczyło
odpowiedzi na to samo pytanie w poprzednim pytaniu), a przede wszystkim rabaty zachęciłyby do korzystania z funkcji,
jakie oferuje otwarta bankowość. Propozycje wskazane przez respondentów to m.in. payback, programy lojalnościowe,
programy poleceń, promocje bankowe dla osób, które korzystają z open bankingu.

PSD2 w bankowości elektronicznej z perspektywy klienta – oczekiwania klientów
Kontrola
▪ Dostęp do informacji w zakresie
oferowanych usług i funkcjonalności np.
podpowiedzi, jasne komunikaty czy tutoriale
w postaci filmów czy infografik.
▪ Prosty i zrozumiały język stosowany zarówno
na stronach internetowych, jak i w
serwisach bankowości elektronicznej.
▪ Zrozumiałość realizowanych procesów.

Dodatkowy „Incentive”:
▪ „Wartość dodana” w zakresie oferowanych
funkcjonalności np. zniżki w zamian za
podpięcie konta z innego banku.
▪ Usprawnienie innych procesów bankowych
np. wnioskowania o produkty.

Scenariusze rozwoju rynku
PSD2 AD. 2022 – stan wdrożenia dyrektywy otwartej bankowości w Polsce i perspektywy dla banków

Scenariusze rozwoju rynku – wnioski z panelu ekspertów
▪ Wpływ dyrektywy na praktyki rynkowe banków i instytucji płatniczych z sektora pozabankowego był mniej
„rewolucyjny”, niż wynikało to z wcześniejszych prognoz. Spowodowane to było w ich ocenie wysokim
poziomem rozwoju niekartowych narzędzi płatniczych na polskim rynku w momencie wprowadzenia
dyrektywy oraz stosunkowo wysoką kulturą innowacyjności polskiego sektora bankowego.
▪ Obszary, w których rozwiązania PSD2 mogą przyczynić się do rozwoju obecnych lub nowych procesów
cyfrowych implementowanych przez banki oraz fintechy są informacje o kliencie i posiadanych przez niego
rachunkach. Mogą być wykorzystane np. w procesach wnioskowania czy jako element pomocniczy w
procesach identyfikacji i uwierzytelnienia klientów.
▪ Wskazano również na potencjał usługi PIS, z której już zaczynają korzystać integratorzy płatności chcący
zredukować koszty i zamiast korzystać z płatnej infrastruktury płatności online zbudowanej z bankami,
przechodzą na znacznie tańszą z ich perspektywy infrastrukturę API udostępnianych przez banki.
▪ Jednocześnie respondenci byli sceptyczni, jeśli chodzi o przejęcie przez dużych merchantów relacji z klientami
poprzez budowę i rozwój własnych aplikacji umożliwiających płatność realizowaną na podstawie usług typu
PIS.

Scenariusz I – Silna aktywizacja sektora bankowego i budowa nowych rozwiązań biznesowych
na bazie PSD2
▪ Wysoki poziom innowacyjności i duże zaufanie klientów dają bankom bardzo dobrą pozycję do
tego, aby przejąć inicjatywę i aktywnie „zaatakować rynek”, oferując usługi oparte o PSD2.
▪ W ramach tego scenariusza możliwe są dwa kierunki rozwoju rynku:
▪ Konsolidacja i budowa wspólnych wystandaryzowanych rozwiązań na bazie PSD2. Jest to mało
realne ponieważ istnieje już bardzo silna alternatywa dla usług opartych o PIS, a budowanie
rozwiązań ułatwiających dzielenie się danymi klientów ze swoją bezpośrednią konkurencją nie
jest
▪ Poszczególne banki mogą zdecydować się na samodzielny rozwój usług i procesów w celu
przejmowania klientów od pozostałych banków, nie tylko w ramach rynku płatności
elektronicznych, ale także rachunków, produktów kredytowych i inwestycyjnych. Duże banki, nie
czując bezpośredniej presji ze strony podmiotów trzecich, mogą spróbować wykorzystać
możliwości oferowane przez open banking do przyciągnięcia nowych klientów.

Scenariusz II – Wykorzystanie PSD2 jako „warstwy technicznej” do rozwoju podstawowych
produktów i usług, szukanie synergii i współpracy pomiędzy graczami na rynku
▪ Coraz częściej procesy elektroniczne wzbogacane są o nowe elementy, takie jak usługi elektronicznej
identyfikacji (mojeID, wideoweryfikacja czy choćby przelew weryfikacyjny) oraz podpisy
elektroniczne. Stanowią one kolejny poziom cyfryzacji, który pozwoli na jeszcze szersze spojrzenie
na migrację usług i procesów do kanałów zdalnych.
▪ Za innowacyjnością usług finansowych kryły się trzy główne czynniki – duża konkurencyjność,
klientocentryczność i otwartość na nawiązywanie współpracy między różnymi podmiotami na rynku.
Wszystkie one przyczyniły się do dynamicznego rozwoju technologicznego i biznesowego oraz
akceptacji i zainteresowania ze strony klientów. Płatności realizowane za pośrednictwem pay-bylink były i nadal są kluczowym elementem eCommerce w Polsce, możliwym tylko dzięki
długoterminowemu partnerstwu banków i krajowych instytucji płatniczych.
▪ Uważamy, że doświadczenia te ukształtowały kulturę polskiego rynku płatności w takim stopniu, że
będą rzutowały długoterminowo na kształt usług płatniczych i finansowych w Polsce. Relacje,
infrastruktura i modele biznesowe oraz technologiczne wypracowane w tym czasie wyznaczyły
standard produktów i usług.

Scenariusz III – Powolne, ciągłe ograniczanie roli banków jako wiodących podmiotów i
przechodzenie do bycia „dawcami danych/rachunków”
▪ Najmniej prawdopodobnym scenariuszem rozwoju rynku byłby taki, w którym banki bardzo ostrożnie i
biernie podchodzą do możliwości, jakie otworzyło wejście w życie dyrektywy PSD2 w efekcie oddając pole
fintechom.

▪ Cały rynek płatności w Polsce, pomimo swojej innowacyjności i pojawiających się nowych usług, takich jak
płatności odroczone, ma bardzo sprecyzowany kształt, w którym role poszczególnych graczy są dobrze
zdefiniowane, a klienci dobrze się w nim odnajdują. Ten balans oparty jest zarówno na konkurencji pomiędzy
poszczególnymi podmiotami, jak i na współpracy pomiędzy nimi.
▪ Przez dwa lata od wejścia dyrektywy w życie banki zdążyły już się oswoić z nową rzeczywistością i zaczęły
rozwijać usługi w oparciu o nowe możliwości. Aktywność ta jest oznaką inicjatywy po stronie sektora
bankowego, co ogranicza ryzyko, że banki zostaną zaskoczone lub będą nieprzygotowane na potencjalną
walkę o zainteresowanie klientów.
▪ Konkurowanie o przez fintechy o klientów z usługą taką jak BLIK byłoby bardzo dużym wyzwaniem, nie tylko
technologicznym czy biznesowym, ale także kapitałowym i, a może przede wszystkim, marketingowowizerunkowym.

Scenariusze rozwoju rynku - podsumowanie
▪ Dyrektywa PSD2 nie zrewolucjonizowała do tej pory rynku bankowego i usług płatniczych, ale
położyła podwaliny pod długotrwałą ewolucję usług finansowych, płatniczych i innych powiązanych
rynków.
▪ Na przyszłość usług opartych o PSD2 wpływ będzie miało bardzo wiele czynników, począwszy od
ambicji i zaangażowania banków w rozwój własnych usług, po intensywność, z jaką będą
powstawały nowe podmioty chcące zmieniać obecny kształt rynku czy oczekiwania i chęć do
zmiany przyzwyczajeń samych klientów.
▪ Dzisiejszy rynek usług finansowych nie jest dany na zawsze i zapewne będzie ulegał zmianom,
natomiast mało realna jest rewolucja zmieniająca jego obecny kształt w drastyczny sposób, nie
mówiąc już o przecięciu relacji banków z klientami czy ich zepchnięciu na drugi plan.
▪ Podobnie w odwrotnym przypadku, ciężko byłoby sobie wyobrazić sytuację, w której banki starają
się obejść integratorów płatności i trafiać ze swoimi produktami płatniczymi bezpośrednio do
merchantów czy usługodawców.

Scenariusze rozwoju rynku - podsumowanie
▪ Uważamy, że w pewnym sensie rynek skazany jest, przynajmniej w przewidywalnej przyszłości, na
dalszą współpracę chociażby nad edukacją klientów, migrowanie kolejnych grup klientów na
płatności online czy na stawianie czoła coraz nowszym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem
finansowym w internecie.
▪ Rynek bankowy jest mocno zróżnicowany pod względem liczby klientów, strategii cyfrowych, ilości
aktywów czy synergii wynikających z przynależności do międzynarodowych grup kapitałowych.
Pomiędzy poszczególnymi bankami występują bardzo duże różnice w jakości komunikacji, wdrożeń,
w strategii zarządzania kanałami zdalnymi czy chęci do współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
▪ Klienci przyzwyczaili się do dostępnych rozwiązań i próba zdobycia udziału w rynku dla nowych
metod płatności byłaby ogromnym wyzwaniem. Przelewy inicjowane za pośrednictwem usług
opartych o PSD2 mogą stanowić alternatywę dla pay-by-linków, jednak wielu klientom byłoby
pewnie trudno odróżnić te dwie usługi ze względu na bardzo zbliżony proces ich stosowania i
użyteczność.
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