NSP/2016/009
PREDLOG DNEVNEGA REDA 6. SEJE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA

dne 25. novembra 2016 od 9. do 12. ure, v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana

1.

Potrditev dnevnega reda 6. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP)
Sejo vodi: Simon Anko / predsednik NSP

2.

Bistvene novosti PSD2 in implementacija v slovenski pravni red
Predstavljene bodo bistvene novosti, ki jih prinaša PSD2, in implementacija omenjene direktive v
slovenski pravni red.
Z namenom, da se zainteresirane tržne deležnike (člane NSP) čim bolj vključi v pripravo zakona,
ki bo implementiral PSD2, bo podan predlog za oblikovanje delovne skupine v okviru NSP.
Zainteresirani člani NSP bodo na seji pozvani k imenovanju članov te delovne skupine.
Točko predstavi: Lea Kostanjevec Jazbec / Banka Slovenije

3.

Vzpostavitev rešitev za takojšnja plačila v Sloveniji – kje smo?
Predstavnika Bankarta in Banke Koper bosta predstavila aktivnosti, vezane na vzpostavitev
rešitev za takojšnja plačila na nacionalni ravni, in nadaljnje aktivnosti, ki so potrebne za
vzpostavitev tovrstnih rešitev.
Točko predstavita: predstavnik Bankarta d. o. o. in predstavnik Banke Koper d. d.

4.

Bistveni poudarki iz novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (ZPPDFT-1)
4. novembra 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljen novi Zakon o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma. Zato bodo člani NSP seznanjeni z bistvenimi poudarki novega zakona,
ki so pomembni za deležnike trga plačilnih storitev v Sloveniji.
Točko predstavi: predstavnik Urada RS za preprečevanje pranja denarja

5.

Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN
Člani NSP se bodo seznanili z napredkom pri oblikovanju rešitve uvedbe nove optično čitljive
kode na obrazec UPN v obdobju od zadnje seje NSP.
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Točko predstavi: Peter Antičevič / Združenje bank Slovenije, Nova Ljubljanska banka d. d.
6.

E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA
Člani NSP se bodo seznanili z napredkom pri oblikovanju rešitve e-soglasja v shemah direktnih
obremenitev SEPA v obdobju od zadnje seje NSP.
Točko predstavi: Marjeta Stanovnik / Združenje bank Slovenije, Abanka d. d.

7.

Razno
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