Wszystko co musisz
wiedzieć o PSD2

09:00
—
09:45

09:45
—
10:15

Wprowadzenie do zagadnień
regulacyjnych związanych
z dyrektywą PSD2
p rowa d z ą c y :
mec . marta stanisławska ,
mec . sławomir szepietowski
bird & bird

Bezpieczeństwo płatności w ramach
PSD2, silne uwierzytelnianie klienta
− omówienie przypadków
p rowa d z ą c y :
mec . aleksandra piech
kochański i partnerzy

10:15
—
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Standard PolishAPI - założenia
i uwarunkowania projektu
standaryzacji interfejsu, założenia
architektury rozwiązania
p rowa d z ą c y :
maciej kostro ,
łukasz jackowicz
związek banków polskich

11:00

przerwa kawowa
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—
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Standard PolishAPI − omówienie
procesów biznesowych
p rowa d z ą c y :
maciej kostro ,
łukasz jackowicz
związek banków polskich

Warsztat szkoleniowy
w ramach Digital
Banking Academy

12:15
—
12:45

15 marca 2019
Klub Bankowca,
Warszawa,
ul. Smolna 6

Usługi HUB PSD2,
certyfikaty eIDAS PSD2
p rowa d z ą c y :
michał pierzgalski
krajowa izba rozliczeniowa

12:45
—
13:15

Biznesowe implikacje wdrożenia
dyrektywy PSD2, najciekawsze
case-studies
p rowa d z ą c y :
marcin jankowski
kpmg polska

13:15
—
13:30

Sesja pytań i odpowiedzi

13:30

lunch

14:30
—
16:30

Obowiązek ustanowienia
mechanizmów awaryjnych w zakresie
specjalnego interfejsu dostępowego wymagania dotyczące zwolnienia
z tzw. opcji fall back
p rowa d z ą c y :
mec . mateusz blocher ,
mec . wojciech iwański
sołt ysiński kawecki & szlęzak

16:30
—
17:00

Sesja pytań i odpowiedzi
oraz podsumowanie

w zakresie opracowania specyfikacji standardu PolishAPI.
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