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PSD2 és Azonnali fizetés

PSD2

A felkészülés véghajrájában
900		 Six weeks to go
to PSD2-Day: a progress
update from the EBA

 Guidelines on authorisation/registration
 Guidelines on operational and security measures
 Guidelines on incident reporting
Presenter: Laura Diez Perez, Consumer
Protection, Financial Innovation and Payments,
European Banking Authority

950		 PSD2 – elkerülhető
a kontinentális káosz?

A PSD2 direktíva megszületése óta fokozatosan
növekvő vihart hozott a pénzforgalmi piac szereplői
életében. Vajon csillapodik-e a vihar vagy a tagállamokban 2018. Január 13-tól alkalmazandó direktíva
kontinentális káoszt fog okozni? Előadónk erre a
kérdésre keresi a választ gyakorlati szempontokat,
tényeket figyelembe véve.

Services, CAPSYS Informatikai Kft.

1040 Kávészünet

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

 A PSD2 irányelv és technikai sztenderdek megjelenésével, illetve az azonnali fizetés kapcsán
várható kötelezettségek miatt a jövőben számos
ponton kell majd változtatni a csalás megelőzésben, a Fraud kezelésben.
 Az előadás során bemutatásra kerülnek az e téren
fellelhető tartalmi változások, azok értelmezése,
és egy olyan megközelítés, ami segítséget ad a
megfelelő banki gyakorlat kialakításához.
Előadó: Szebellédy Balázs, Senior

Előadó: Kiszely Róbert, Director of Professional

Dr. Nagy Diána, Senior Project Manager
 +36 1 459 7301 +36 70 619 0988
diana.nagy@iir-hungary.hu

1150		 Paradigmaváltás
a Fraud kezelés
területén a PSD2 és
az azonnali fizetés
tükrében

1110		 PSD2 a gyakorlatban
– az online fizetési piac
liberalizációja

A PSD2 jellemzői
Fintech körkép, híd a bankok és a fintech cégek között
Érintettek
AISP vs. PISP
A kártyapiac lehetséges változásai és a hűségkártya piac átalakulása
 Hitelesítés
 A bank kötelességei, kockázatok és veszélyek
 Piaci hatások






Consultant, CAPSYS Informatikai Kft.

1230 ebédszünet

Azonnali fizetés
Indulhat a kivitelezés

1330	Nemzetközi
kitekintés, trendek

 Hogyan illeszkedik az azonnali fizetés a pénzforgalmi piaci trendekbe?
Előadó: dr. Czímer József, Professional
Consultant, CAPSYS Informatikai Kft.

1410	Azonnali fizetési
rendszer - új elvárások
és kihívások
Előadó: Dr. Vig Gyula, vezérigazgató-helyettes,
GIRO Zrt.

Előadó: Kis Gergely Ph.D., partner,
eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft.
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1510	Utalás mobilszámra,
beszedés emailcímről:
az azonnali fizetések
infrastruktúráján
alapuló kiegészítő
banki szolgáltatások
Előadó: Gáborjáni Szabó Ákos,







informatikai, projekt-menedzsment és



e-csatornák ügyvezető igazgató,
GRÁNIT Bank Zrt.



1540	Felkészülés,
kihívások
és lehetőségek
a projektek kapcsán
kerekasztal-beszélgetés

 Milyen lehetőségeket látnak a bankok az
azonnali fizetésben?
 Payment HUB-ok kialakulása
Hogyan viszonyulnak a hazai szolgáltatók és
bankok a szabványosításhoz?
A versenytársak száma a PSD2 bevezetésével
egyre csak nő – milyen eszközökkel lehet lépéselőnyt tartani?
A fintech cégekkel való kooperáció előnyei, hátrányai és kihívásai
Lehet-e valós konkurenciája az azonnali fizetés
a kártyának? Mit gondol erről a bankszektor?
A mobiltelefonok térnyerése a tranzakciók terén
– kártyás fizetés helyett applikációk
Mi vár a civilekre? Hogyan változik a bankolás?
Hogyan fognak átmenni a változások az ügyfelek
fejében? Mit kell ezért tenni?

Moderátor: Kiszely Róbert, Director of
Professional Services, CAPSYS Informatikai Kft.
Beszélgetőpartnerek: Benyó Péter, ügyvezető
igazgató, OTP Mobil Kft.

 Mit kapnak majd a bankok, a fintech cégek és az
ügyfelek a PSD2-től?
 Ki hogyan birkózik meg az implementációval?
Hogyan zajlik a felkészülés, milyen átalakítások,
változások történnek az egyes bankoknál? Hogyan
vezethető be a PSD2 a mindennapokba?
 Hogyan látja egy magyar bank a projekteket?
 Csatlakozási megoldások, banki stratégiák
 Technikai és műszaki kihívások
 Mekkora kihívás a biztonsági feltételeknek
való megfelelés?

Csákay Mátyás, informatikai vezető, MagNet Bank Zrt.
Gáborjáni Szabó Ákos, informatikai,
projekt-menedzsment és e-csatornák ügyvezető
igazgató, GRÁNIT Bank Zrt.
Molnár Péter, Digitális Csatornák vezetője, CIB Bank
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a digitalizáció korában

szponzoráció és kiállítás
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Wéber Gábor
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Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezmény
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.
Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.
4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu
Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon
tovább tájékozódhat.
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1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e
csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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